
FJW IN MEGEN

IN 
het klooster van Megen hebben 

we met tien gastenkamers  

de gelegenheid om jongeren 

enkele dagen met ons als broeders  

te laten meeleven. We ontvangen 

klassen van middelbare scholen en 

studentengroepen en bieden hen dan 

een heel programma. Een greep uit 

ons assortiment is een rondleiding 

door het klooster, bezinnende ge

sprekken, creatieve werkvormen, koken 

in de kloosterkeuken, meebidden met 

de broeders en de zusters Clarissen. 

THEMAWEEKENDEN

We kennen ook een eigen aanbod  

met themaweekenden of doordeweekse 

dagen. Het hoogtepunt vormt het 

jaarlijkse Franciscaans Jongeren

treffen. Dit jaar is het van 1113 oktober 

met als thema “Ik geloof het wel”. 

Het is een weekend met ontmoeting, 

verdieping, allerlei workshops, een 

avond met de blinde cabaretière 

Charlotte Glorie en liturgische vierin

gen. Het Franciscaans Jongeren

treffen vindt plaats in de beide 

kloosters van de Franciscanen en 

de Clarissen in Megen.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Er zijn ook veel mogelijkheden voor 

het vervullen van de Maatschappelijke 

Stage:

• Kloosterkeukenprinses of prins 

 worden!

• Helpen in de kloostertuin, bijvoor

 beeld met appels en peren plukken.

• Kerstkaarten ‘recyclen’ voor een 

 goed doel.

• Een YouTubefilmpje maken van 

 het leven van de broeders.

• Een levensboek maken van een 

 oudere broeder.

JONGERENREIZEN

Elke jaar houden we ook een of twee 

jongerenreizen. Deze gaan naar Assisi 

of naar de Europese Franciscaanse 

Ontmoeting die om de paar jaar in 

een andere Europese stad is.

STILLE OMGANG

Jaarlijks vindt in maart het grootse 

evenement ‘Stille Omgang’ plaats. 

Hierbij wordt het Mirakel van Amster

dam herdacht. Het is ondertussen een 

traditie binnen het FJW om bij die 

gelegenheid een jongerenweekend te 

houden in de Franciscaanse Commu

niteit in de hoofdstad. De deelnemers 

vinden het aanbod van dit weekend 

heel aangenaam omdat de Stille 

Omgang zo is ingebed in een uitge

breider programma, waarin je met 

elkaar optrekt en ervaringen kunt 

delen. Naast gesprek over het 

jaarthema – in 2013 was dat ‘iBelieve’ 

– waren er enkele gebedsmomenten 

en het klaarmaken van een warme 

maaltijd. Dit jaar liepen we als bijzon

der programmaonderdeel een gedeel

te van Lijdensweg West. Aan moderne 

kunstenaars was gevraagd om ‘het 

verstopte lijden in de samenleving 

weer openbaar te maken’. In een 

veertiental staties hadden zij dit 

uitgedrukt. Deze kunstwerken gaven 

aanleidingen tot boeiende gesprekken 

met elkaar.

KENNIS MAKEN MET HET 
KLOOSTERLEVEN

Met enige regelmaat bezoeken 

groepen leerlingen uit het middelbaar 

(beroeps)onderwijs onze communiteit. 

Zij doen dit als onderdeel van hun 

maatschappelijke stage. Het doel van 

deze bezoeken is tweeledig. De leer

lingen maken kennis met het klooster

leven. Voor velen is dat een onbekend 

verschijnsel dat zij hoogstens uit 

boekjes kennen, vaak met allerlei 

merkwaardige beeldvorming.  

Bijzonder boeiend is dat de meerder

heid van de leerlingen in ons stads

deel (Slotervaart) moslim is. Daarom 

laten we graag een afbeelding zien 

van de ontmoeting van Franciscus 

en de Sultan ten tijde van de Kruis

tochten. Daarmee geven we aan ook 

in onze tijd de ontmoeting te zoeken 

met andere culturen om ons heen.  

Daarnaast is het ook de bedoeling dat 

de leerlingen iets doen. Soms is dat 

het klaarmaken van een lunch. Een 

andere keer brengen zij spullen naar 

de Kringloopwinkel in de buurt (aan

dachtspunt hierbij is aandacht voor 

hergebruik van materialen). Of doen 

mee aan licht tuinwerk of het 

scheiden van afval in huis. Ook het 

inzamelen van zwerfvuil rondom het 

huis is een goede mogelijkheid. 

Ook voerden enkele leerlingen in 

tweetallen gesprekken met één van 

de broedersfranciscanen in huis. 

Op basis daarvan maakten zij in 

digitale versie een levensboek van 

deze broeders. 

Het Franciscaans Jongerenwerk zit 

ook op Facebook. De activiteiten 

zijn te vinden op de sites 

www.franciscanen.nl en www.
assisiaandemaas.wordpress.com. Ω

“Het geloof te kunnen delen door 

met elkaar in gesprek te gaan 

was een onvergetelijke ervaring.” 

Beau, 26 jaar

VOOR INFORMATIE

Br. Theo van Adrichem, 

Br Fer van der Reijken. 

Communiteit Franciscanen 

Kloosterstraat 6 

5366 BH Megen 

0412 465770 

fjwmegen@hetnet.nl

“Dat je oprecht geïnteresseerd 

kunt zijn in anderen neem ik 

de rest van mijn leven mee.” 

Mandy 18 jaar

“Ik had net een nare, drukke 

periode achter de rug. Dit weekend 

betekende een fijne ommekeer 

in de situatie.” JorisJan 25 jaar

“De vaste gebedsmomenten 

brengen verdieping in je dag en 

in je leven.” Willemijn 24 jaar

FRANCISCAANS 
JONGERENWERK
Het Franciscaans JongerenWerk (FJW) is het jongerenwerk dat door ons als Francis
canen wordt aangeboden in Nederland. Dit vindt voornamelijk plaats in de kloosters 
van Megen en Amsterdam. Daarnaast neemt FJW ook deel aan Katholieke Jongeren
dag, Taizé aan de Maas, WJD@home, enzovoorts. 
FER VAN DER REIJKEN

We lieten polsbandjes maken met 

de groet van de Franciscaanse fa-

milie: “Vrede en alle goeds!” We 

zijn met 3000 begonnen, maar de 

vraag is zo groot dat we er inmid-

dels al 31.000 hebben laten ma-

ken. “Vrede en alle goeds!”, dat 

wens je natuurlijk iedereen!
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