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La Verna

La Verna is een project van de Franciscanen in Nederland en staat 
open voor iedereen, ongeacht kerkelijke of religieuze achtergrond. 
Het is een plek om uw spiritualiteit te ontdekken en verder te 
ontwikkelen. Het centrum is genoemd naar een berg in Toscane, 
waar Franciscus van Assisi zich graag terugtrok om te bidden en 
te mediteren.
La Verna is tevens de naam van de kloostergemeenschap van de 
Franciscanen in Amsterdam. Momenteel zijn we met negen 
broeders (onder wie een broeder-in-wording en een predikant). 
Daarnaast zijn er geregeld stagiaires van een (kinder-)hospice 
voor een half jaar te gast. Het centrum en de gemeenschap 
samen onder één dak maakt La Verna tot een bijzondere plek.

 Tips 
Misschien is het een aardige gedachte om uw dierbaren een 
activiteit cadeau te doen voor een verjaardag, jubileum of 
anderszins?

Er gaat niets boven ‘mond-tot-mond’ reclame. Wilt u onze 
ambassadeur zijn?

Meebidden met de broeders
Wie wil meebidden met de broeders van de communiteit is van 
harte welkom.
Ochtendgebed: 
Maandag - vrijdag: 7.30 uur; dinsdag met eucharistie.
Avondgebed: 
Maandag - zaterdag: 17.45 uur, zondag: 17:00 uur; donderdag 
met eucharistie. 
Het gebed duurt 25 minuten. Graag uiterlijk 5 minuten vóór het 
begin aanbellen bij de voordeur. 

Vrede en alle goeds!
Communiteit Franciscanen

La Verna is erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Door 

deze ANBI-status zijn giften aftrekbaar voor de belasting.

Colofon

Samenstelling Fer van der Reijken en Chris Elzinga Afbeeldingen met dank aan 

Pixabay Vormgeving Tineke Hoogenboom Druk Pantheon drukkers

Amsterdam, december 2015 

Beste lezer,

Vrede en alle goeds!

Dit wensen we u als lezer van harte toe, zeker als u ons 
programmaboekje voor de eerste keer onder ogen krijgt.

Het voorjaarsprogramma 2016 van La Verna biedt een heel 
boeket van activiteiten om uw spiritualiteit te ontwikkelen, van 
eerste kennismaking tot verdergaande verdieping op een pad dat 
u mogelijk al bent ingeslagen.

Voor jongvolwassenen bieden we dit voorjaar geen activiteiten 
vanuit onszelf aan, maar maken we graag in overleg een 
'programma op maat'. Zie hiervoor pagina 9 van dit boekje.

Al geruime tijd zijn we ons als bestuur en staf van La Verna aan het 
bezinnen op de toekomst van La Verna. Welke koers gaan we de 
komende jaren varen? Op 25 november organiseerden we daarover 
een avond voor de vrienden, docenten en vrijwilligers, waarbij we 
heel blij waren met de mooie opkomst en de grote betrokkenheid. 
We nemen nu de tijd om alle ideeën te evalueren. Via de digitale 
nieuwsbrieven, onze site en het eerstvolgende programmaboekje 
zullen we u van de koers-ontwikkelingen op de hoogte houden. 

Een nieuw initiatief zijn de zogenaamde "Franciscaanse stille 
retraites". Nieuw in die zin dat wij van La Verna voor hen de 
administratie gaan verzorgen. U leest er meer over op pagina 26  
Van harte aanbevolen!

En dan is er goed nieuws te melden over het parkeren! Op de 
zaterdagen kunnen de auto's geparkeerd worden bij onze buren. 
Er zijn 13 parkeerplaatsen, toegankelijk via de slagboom, en het 
pasje ervoor ontvangt u als u even aanbelt bij onze voordeur.

Moge La Verna, als centrum voor spirituele ontwikkeling én als 
kloostergemeenschap, een inspirerende en verdiepende plek 
voor u zijn! Dat wens ik u namens de bestuursleden, (kantoor-)
medewerkers, alle gastvrouwen/heren en broeders graag toe!

Fer van der Reijken ofm 
(coördinator)
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6. OEFENEN MET NIEUWE PERSPECTIEVEN 16
- Uitreiken naar je engelen
- Lifecoaching (2x)
- De vele gezichten van alleen-zijn (3x)
- Leer je innerlijke kinderen kennen (4x)
- Familieopstellingen plus
- De spirituele kant van slapen
- Bewust omgaan met je subtiele energie
- Thuis bij je Zelf
- Lachyoga
- Labyrint tussen pasen en pinksteren

7. HET ENNEAGRAM 20
- Basiscursus Enneagram (2x)
- Zenneagram en lijden
- Het enneagram en kwaliteiten van de ziel

8. WANDELINGEN EN REIZEN 22
- Amsterdam op Zondagmorgen - Stiltewandeling
- Wandeltocht van Assisi naar Rome
- Pionierstocht - Sultans Trail naar Istanbul
- Pelgrimeren in Amsterdam-West

9. RETRAITEDAGEN 24
- Mijn spiritualiteit vormgeven
- Uit de grond van je hart
- Breng je leven in kaart
-  Krachtig jezelf zijn - Naar een meer harmonisch en  

evenwichtig leven
- Innerlijk vrij

10. FRANCISCAANSE STILLE RETRAITES  26
- Franciscaanse stille retraite in Megen - maart 2016
- Franciscaanse stille retraite in Arnhem - juli 2016
- Franciscaanse stille retraite in Megen - september 2016
- Franciscaanse stille retraite in Oosterhout - november 2016

Inhoud

1. LEZINGEN 7
- Laudato Si' - Avond over de encycliek van paus Franciscus
- Jan Toorop - Een zoektocht door het leven en de kunst
- Elisabeth van Thuringen

2. JONGVOLWASSENEN 9
- Programma's op maat

3. MEDITATIE EN GEBED 10
-  Sacrale dans - Dans de lente en de belofte van  

Nieuw Leven! (6x)
- De monnik in jezelf (5x) 

4. VERHALEN, POËZIE EN MUZIEK 11
- Zingend tot jezelf komen (5x)
-  Autobiografisch schrijven - 1. Kindertijd: de prille  

lentejaren van je leven (4x)
- Schrijf je vrij – Basiscursus creatief (dagboek)schrijven (6x)
- Franciscaanse liederen zingen
-  Autobiografisch schrijven - 2. Tienertijd: de lente van  

je leven in bloei (4x)

5. MEDITATIEF TEKENEN EN BEELDENDE KUNST 13
- Film: Still Alice
- Chakra-mandala tekenen (8x)
- Van kijken met je ogen naar zien met je ziel (5x)
- Film: Jesus Christ Superstar (nieuw!)
- Het vuur van Franciscus - Museumcursus (3x)
- Film: Erbarme dich - Mattheus Passion verhalen
- Film: The Best Exotic Marigold Hotel
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1. Lezingen

Laudato Si' - Avond over de encycliek van paus Franciscus
Juni 2015 verscheen van de hand van paus Franciscus zijn 
tweede encycliek (rondzendbrief), getiteld Laudato Si'. De 
openingswoorden zijn door hem overgenomen uit het Zonnelied 
van Franciscus van Assisi. De paus uit zijn zorgen over ons 
'gemeenschappelijke huis': "Ons 'huis' wordt geruïneerd en dat 
doet iedereen pijn, vooral de armsten. Ik doe daarom een beroep 
op uw verantwoordelijkheid, op basis van de taak die God de 
mens in de schepping heeft toegewezen: de 'tuin' waarin Hij hem 
heeft geplaatst ' te verzorgen en te onderhouden'. "
Wereldwijd is de encycliek met veel waardering ontvangen als 
een inspirerend document. Een avond met Br. Roland Putman 
over de belangrijkste thema's ervan en met ruimte voor dialoog.
Datum: donderdag 7 april 2016
Tijd:  20.00 uur - 22.00 uur
Prijs:  s 10,-
Roland Putman ofm 

Jan Toorop - Een zoektocht door het leven en de kunst
Jan Toorop (1858 – 1928) is een van de beroemdste symbolisten 
van Nederland. Hij ging in zijn zoektocht naar zijn eigen stijl een 
weg langs impressionisme, pointillisme en art nouveau 
(“slaoliestijl”). Geïnspireerd door kunstenaars als Ensor, Van 
Gogh en symbolistische schilders vond Toorop in 1891 zijn eigen 
stijl. De dagelijkse realiteit verdween uit zijn werk en veranderde 
in dromerige, fantasierijke voorstellingen. De laatste twintig jaar 
van zijn leven was hij sterk rooms-katholiek geïnspireerd. Het 
Gemeentemuseum Den Haag brengt nu voor het eerst in 
Nederland de topstukken van Jan Toorop bijeen en toont een 
compleet overzicht van zijn oeuvre. De lezing gaat over deze 
tentoonstelling. 
Datum: donderdag 21 april 2016
Tijd:  20.00 uur - 22.00 uur
Prijs:  s 10,-  Toegang is gratis voor vrienden van La Verna
Everdien Hoek (www.levens-kunst.vpweb.nl)

Elisabeth van Thuringen
Elisabeth van Thuringen (13e eeuw), was van hoge komaf, maar 
kwam op - anders dan de adel in die tijd - voor armen en zieken. 
Weduwe geworden verliet ze de burcht waar ze woonde en ging 
werken in een hospitaal als een eenvoudige 'zuster in de wereld'. 
Elisabeth kan ons inspireren en aanzetten tot barmhartigheid, 
want er is genoeg te doen: de vluchteling onderdak bieden, bij 

U bewijst ons en andere deelnemers echt een dienst als u zich 
tijdig aanmeldt, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. 
Dank! 
U kunt zich aanmelden via de website www.laverna.nl of met het 
formulier in het midden van de folder. Bij uw aanmelding kunt u 
ervan uitgaan dat de cursus doorgaat. U ontvangt 1 week voor 
aanvang een definitieve bevestiging of een bericht dat de 
activiteit niet door gaat. Dat gebeurt bij voorkeur per e-mail.
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2. Jongvolwassenen

Kom met je groep naar La Verna! Scholieren, studenten, parochie- 
of gemeentegroepen en andere groepen zijn van harte welkom 
voor een 'programma op maat'. 

Dat kan zijn: 

-  Een kringgesprek met een broeder over geloofs- en levensvragen.
-  Een rondleiding door ons klooster La Verna.
-  Een bezinning op een eigen thema van jullie groep.
-  Een inleiding over franciscaanse spiritualiteit.
-  Een inleiding over het centrum voor spirituele ontwikkeling La 

Verna en het leven van de broeders.
-  Een maatschappelijke stage-activiteit zoals (kerst)kaarten 

recyclen of in de keuken iets lekkers maken voor vluchtelingen.
-  Een zangworkshop.
-  En misschien heb je zelf andere ideeën of vragen?

Weet dat je welkom bent! 

Omgekeerd komt coördinator br. Fer van der Reijken ook graag 
naar jullie toe. Trek maar aan de bel! 

zieken en ouderen op bezoek gaan, eten en drinken geven aan de 
armen, de medemens helpen. 
Een avond - met powerpoint en filmfragmenten - over het leven 
van Elisabeth en de vragen hoe wij barmhartig zijn en invulling 
geven aan de werken van barmhartigheid.
Datum: donderdag 12 mei 2016
Tijd:  20.00 uur - 22.00 uur
Prijs:  s 10,-
Marjan Bouritius 

18-30
jaar

Nieuw initiatief!
Fer van der Reijken en Elisabeth Ouborg organiseren in het 
voorjaar enkele Open Gespreksbijeenkomsten over actuele 
thema's. Over datum, tijd en thema zullen we u informeren 
via de website en de digitale nieuwsbrief.
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4. Verhalen, poëzie en muziek 

Zingend tot jezelf komen (5x)
Door te zingen komen we in contact met een diepgelegen laag in 
ons menszijn en worden we geraakt op een manier die voorbij 
woorden gaat. Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten zingen 
we eenvoudige liederen, gezangen en mantra's op korte teksten 
(zonder notenschrift). In de herhaling hiervan ontstaat contact 
met jezelf, kun je je gedragen voelen door de klank van andere 
stemmen en kun je tot rust komen. Anders dan bij de cursus 
Stembevrijding ligt de nadruk op het zingen zelf. We wisselen het 
zingen af met momenten van stilte. Een ‘mooie’ stem of ervaring 
met zingen is niet nodig.
Data:  zaterdag 23 januari, 20 februari, 19 maart, 
 16 april, 21 mei 2016
Tijd:  10.00 uur - 12.30 uur
Prijs:  s 65,-
Miranda Driessen (www.mirandadriessen.com)

Autobiografisch schrijven - 1. Kindertijd: de prille lentejaren 
van je leven (4x)
Wil je mooie, grappige of ontroerende belevenissen uit je 
kindertijd vastleggen, voor jezelf, je kinderen of kleinkinderen? 
Wil je met andere ogen naar je verleden kijken, het kind dat je 
was weer eens ‘ontmoeten’? Levensverhalen schrijven is daarvoor 
een leuk en beproefd middel. Recent onderzoek heeft de 
heilzame werking van schrijven op de fysieke en psychische 
gezondheid bevestigd: Vastleggen wordt loslaten. 
Aan de hand van inspirerende oefeningen die de herinnering 
losmaken en de taalstroom op gang brengen en m.b.v. eenvoudige 
oefeningen in schrijftechniek, ga je in deze eerste vier 
bijeenkomsten schrijvend terug naar je kindertijd: de prille lente 
van je leven. Schrijfervaring is niet nodig.
Data: donderdag 18 februari, 10, 24 maart, 7 april 2016
Tijd:  14.00 uur - 16.30 uur
Prijs:  s 50,-
Greet Niederländer (www.schrijvenbijdetalerie.jimdo.com)

Schrijf je vrij - Basiscursus creatief (dagboek)schrijven (6x)
“Als je niet weet wat je moet schrijven is dat het beste begin.” 
(Martin Bril)
Creativiteit is een ‘spier’ die we allemaal hebben. We trainen die 
spier door regelmatig te schrijven. Dat kan een ontdekkingsreis 
worden naar je dromen, herinneringen, wensen en ervaringen. Al 
schrijvend ontdek je met welke woorden jij jouw verhalen wilt 

3. Meditatie en gebed

Sacrale dans - Dans de lente en de belofte van Nieuw Leven! 
(6x)
Sacrale dans wekt een helende kracht in onszelf. Deze dansvorm 
maakt gebruik van klassieke, hedendaagse, religieuze en folklore 
muziek. Sommige dansen zijn ingetogen, andere zijn uitbundig. 
Ze nodigen uit tot inkeer én ontmoeting. De betrekkelijk 
eenvoudige danspassen vormen herhalende patronen en creëren 
innerlijke rust en harmonie in lichaam, ziel en geest. Sacrale dans 
leidt je naar zelfkennis en bewustwording van wie je bent en mag 
zijn. In deze zes avonden dansen we naar de lente en de belofte 
van Nieuw Leven. Danservaring is niet nodig.
Data: dinsdag 9, 23 februari, 8, 22 maart, 5, 19 april 2016
Tijd:  20.00 uur - 22.00 uur
Prijs:  s 80,-
Liduina Deering 

De monnik in jezelf (5x)
Ben je ook op zoek naar stilte, jezelf, God, eenvoud, innerlijke 
vrijheid? Dit zoeken naar waar het eigenlijk om gaat in het leven 
is een verlangen van de monnik in jezelf.
In deze korte cursus maken we een begin met vaardigheden die 
de monnik in ons ondersteunen zoals: bij jezelf blijven, 
onderscheiden welke geest in je leeft en leren om stil en vredig 
te worden. We doen dit door middel van meditaties, oefeningen 
en teksten die ons in contact brengen met de weg van een 
monnik. 
Data: woensdag 10, 24 februari, 9, 23 maart, 6 april 2016
Tijd:  10.00 uur - 12.00 uur
Prijs:  s 65,-
Antoinette van Gurp (www.antoinettevangurp.nl)



1312

5. Meditatief tekenen en beeldende kunst

Film: Still Alice
Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen 
kinderen, is een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan de 
Harvard universiteit. Ze krijgt een enorme schok te verduren als 
de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en ze beseft 
dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen. 
Langzaam maar zeker begint ze de regie over haar eigen wereld 
te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen de familie 
steeds meer onder druk komen te staan.
Voor haar hoofdrol in dit aangrijpende drama werd 
hoofdrolspeelster Julianne Moore overladen met prijzen, 
waaronder de Golden Globe, De BAFTA, de Screen Actors Guild 
Award én de Oscar voor Beste Actrice.
Datum: donderdag 28 januari 2016
Tijd:  19.30 uur - 22.00 uur
Prijs:  s 8,-
Lars Frendel ofm 

Chakra-mandala tekenen (8x)
Chakra’s zijn wervelende bollen van energie, centra van activiteit 
die voor de ontvangst, opname en overbrenging van levensenergie 
zorgen. Zij werken in de wederzijdse doordringing van bewustzijn 
en ons fysieke lichaam. We onderzoeken en ervaren samen het 
trillingsgetal en de betekenis van de 7 belangrijkste chakra’s, die 
samen een regenboog vormen, symbool van de verbinding 
tussen hemel en aarde. De deelnemers geven hier in de vorm van 
mandala’s op eigen wijze uitdrukking aan, binnen het gegeven 
van getal en kleur van elk chakra. Zelf meenemen: schetsboek op 
A3 formaat, kleurpotloden die goed kleur afgeven, een passer en 
een liniaal.
Data: vrijdag 19 februari, 4, 18 maart, 
 1, 15, 29 april, 13, 27 mei 2016
Tijd:  10.30 uur - 12.30 uur
Prijs:  s 105,-
Christine Reijn 

Van kijken met je ogen naar zien met je ziel (5x)
In deze workshop gaan we schilderen of tekenen. Dat je je 
verstand daarbij gebruikt is logisch. Maar door op zoek te gaan 
naar jouw inspiratiebron, treedt er een heel ander proces in 
werking. Niet alleen een mooie schildering of tekening is 
belangrijk, maar ook de weg er naartoe. Langs paden van 
introspectie, reflectie en meditatie kom je tot een uitgebalanceerd 

uitdrukken. Je zult verrast worden door steeds weer nieuwe 
verhalen, die zó nog niet verteld zijn, of die je nog niet kent. Je 
ontdekt wat jou ruimte geeft, wat je inspireert en raakt. We 
werken met uiteenlopende inspiratiebronnen, zoals intuïtie, 
associaties, tekstfragmenten, beelden, gedichten en de natuur. 
Schrijfervaring is niet nodig. Verlangen om te schrijven en 
nieuwsgierigheid zijn voldoende.
Data: vrijdag 19 februari, 11 maart, 
 1, 15, 29 april, 13 mei 2016
Tijd:  14.00 uur - 16.30 uur
Prijs:  s 75,-
Cocky Rotteveel 

Franciscaanse liederen zingen
“Zingen is twee keer bidden”, sprak de heilige Augustinus. Uit 
onderzoek blijkt dat zingen je ademhaling verbetert en 
‘feelgoodstofjes’ vrijmaakt in de hersenen. Wat er gebeurt als je 
samen met anderen franciscaanse liederen zingt… olala, dat zul 
je deze ochtend zelf ervaren! We zingen liederen in diverse talen. 
Gun jezelf een ontspannen en verdiepende ochtend. En neem na 
afloop een eenvoudig bundeltje liederen mee naar huis. Alleen 
komen luisteren mag ook, de toegang is gratis en voor wie wil 
staat er een giftenpotje. Aanmelden is wel nodig.
Datum: zaterdag 7 mei 2016
Tijd:  10.00 uur - 12.30 uur
Prijs:  Vrijwillige bijdrage
Fer van der Reijken ofm 

Autobiografisch schrijven - 2. Tienertijd: de lente van je leven 
in bloei (4x)
Wil je mooie, grappige of ontroerende belevenissen uit je 
tienertijd vastleggen, voor jezelf, je kinderen of kleinkinderen? Wil 
je met andere ogen naar je verleden kijken, je tienertijd eens 
herbeleven? Levensverhalen schrijven is daarvoor een leuk en 
beproefd middel. Recent onderzoek heeft de heilzame werking 
van schrijven op de fysieke en psychische gezondheid bevestigd: 
Vastleggen wordt loslaten. Aan de hand van inspirerende 
oefeningen die de herinnering losmaken en de taalstroom op 
gang brengen en m.b.v. eenvoudige oefeningen in schrijftechniek, 
ga je in deze tweede serie schrijfmiddagen terug naar je tienertijd: 
de lente van je leven in bloei. Schrijfervaring is niet nodig. 
Data: donderdag 12, 26 mei, 9, 23 juni 2016
Tijd:  14.00 uur - 16.30 uur
Prijs:  s 50,-
Greet Niederländer (www.schrijvenbijdetalerie.jimdo.com)
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en kunstzinnig eindresultaat. Jouw werk kan zowel abstract als 
realistisch worden. Aspecten als materiaal, compositie en 
kleurgebruik zijn onontbeerlijk, maar door te zien met je ziel 
ontstaat echt JOUW schilderij of tekening! En dat is wat telt. Dan 
is het goed!
Data: dinsdag 9, 23 februari, 8, 22 maart, 5 april 2016
Tijd:  13.30 uur - 16.00 uur
Prijs:  s 70,-
Marlous Pigeaud (www.marlouspigeaud.nl)

Film: Jesus Christ Superstar (nieuw!)
Wie kent hem niet? De rockopera Jesus Christ Superstar uit 1971 
met muziek van Andrew Lloyd Webber en teksten van Tim Rice. 
Hele generaties zongen liedteksten als "I don't know how to love 
Him' en 'King Herod's song' uit het hoofd. Over de hele wereld 
hebben theatergezelschappen de musical uitgevoerd (alleen al in 
Londen meer dan 3300 keer!).
In het jaar 2000 werd een nieuwe theaterversie uitgebracht met 
Glenn Carter, Jérôme Pradon en Renee Castle in glansrollen als 
Jezus, Judas en Maria Magdalena. Jesus Christ Superstar, met 
een eigentijdse uitstraling van de jaren 2000, voor wie onderweg 
naar Pasen bezinning zoekt.
Datum: donderdag 25 februari 2016
Tijd:  19.30 uur - 22.00 uur
Prijs:  s 8,-
Lars Frendel ofm 

Het vuur van Franciscus - Museumcursus (3x) 
Voorjaar 2016 presenteert Museum Catharijneconvent in Utrecht 
in samenwerking met gastconservator Henk van Os een 
tentoonstelling over Franciscus van Assisi.
De tentoonstelling laat o.a. zien hoe Franciscus door kunstenaars 
is voorgesteld en hoe de kunst vorm heeft gegeven aan de 
verhalen over hem. Eén van die verhalen gaat over de ontmoeting 
van Franciscus en de sultan. Meestal is te zien dat Franciscus een 
vuurproef aflegt. (Wie vuur kon laten ontstaan, had God achter 
zich.) De priesters van de sultan gingen deze wedstrijd niet aan, 
maar Franciscus liet een groot vuur oplaaien.
Over dit vuur, ook in figuurlijke zin, gaat de mini-museumcursus: 
voorbereiding op La Verna, vervolgens excursie naar Utrecht, 
slotbijeenkomst op La Verna.
Data: zaterdag 19 maart LV, 2 april M, 9 april LV 2016
Tijd:  10.30 uur - 12.30 uur
Prijs:  s 40,-
Everdien Hoek 

Film: Erbarme dich - Mattheus Passion verhalen
In een labyrintische vertelling doet een aantal personages, 
waaronder operaregisseur Peter Sellars en schrijfster Anna 
Enquist, verslag van hun bijzondere verhouding tot Bachs 
muziek. Orkest, solisten en koor van dirigent Pieter Jan Leusink 
voeren de Mattheus Passion op en begeleiden de verhalen met 
hun muziek.
We luisteren naar de ontroerende verhalen van o.a. koordirigent 
Simon Halsey, de Russische sopraan Olga Zinovieva en enkele 
leden van het Amsterdamse daklozenkoor De Straatklinkers.
Het lijdensverhaal van de Mattheus Passion is niet alleen tijdloos, 
maar ook vertrouwd: ondanks onze verschillen delen we het 
geheim van de muziek. N.B. op woensdag i.v.m. Witte Donderdag.
Datum: woensdag 23 maart 2016
Tijd:  19.30 uur - 22.00 uur
Prijs:  s 8,-
Henk Bruijn 

Film: The Best Exotic Marigold Hotel
Een groep gepensioneerden trekt zich terug in het Indiase Jaipur 
om voor weinig geld een luxueus leven te leiden in het Marigold 
Hotel. In India aangekomen blijkt de restauratie van het ooit zo 
chique hotel echter te zijn stilgevallen nadat de onstuimige 
manager in conflict is geraakt met de aannemer. Water is er… 
soms. En elektriciteit is er ook… soms. Luxe vinden de 
gepensioneerden dus niet in India, maar wel verassende 
levenslessen, rust en liefde. 
Een hartverwarmende, lichtvoetige afsluiter van ons filmjaar, met 
spelers die hun sporen dubbel en dwars hebben verdiend!
Datum: donderdag 28 april 2016
Tijd:  19.30 uur - 22.00 uur
Prijs:  s 8,-
Elisabeth Ouborg 



16 17

6. Oefenen met nieuwe perspectieven

Uitreiken naar je engelen
Ieder mens heeft een vast aantal engelen om zich heen. Het zijn 
de afgezanten van je eigen ziel, die je in het dagelijks leven 
kunnen bijstaan met steun, wijsheid, extra ruimte, licht en energie 
op het fysieke, emotionele en mentale vlak. Bovendien kunnen ze 
je verheffen uit oude overtuigingen en oud zeer naar een 
spiritueler niveau.
Behalve in functie zijn ze ook verschillend in grootte, kleur en 
energierichting.
Om je engelen te leren kennen en hun kracht te ervaren moet je 
door je eigen grenzen heen naar ze uitreiken.
Datum: zaterdag 23 januari 2016
Tijd:  13.30 uur - 16.00 uur
Prijs:  s 15,-
Claire van Es 

Lifecoaching (2x)
Bij lifecoaching stellen we 4 essentiële vragen: Wat houdt je 
bezig? Wat wil je? Wat kun je? Wat besluit je? Lifecoaching kan 
jou helpen deze vragen te beantwoorden en de juiste keuzes te 
maken die je in staat stellen je eigen koers te varen. Daarbij staat 
levensgeluk centraal. Hoe en waar vind jij jouw geluk? Hoe houd 
je de regie over je eigen leven of hoe krijg je deze weer terug? Is 
er een (roep)stem die je trekt of een passie die je boeit? We 
kijken naar allerlei aspecten in het leven die van invloed kunnen 
zijn op jouw geluk. Je maakt kennis met diverse technieken en 
oefent er mee.
Data: dinsdag 2,16 februari 2016
Tijd:  19.30 uur - 22.00 uur
Prijs:  s 25,-
Karel Frederiks (www.karel-frederiks.nl)

De vele gezichten van alleen-zijn (3x)
Alleen-leven kan vele gezichten hebben: van de vrije single die 
daarvoor kiest tot de geïsoleerde Einzelgänger of ongewenst 
eenzame. En dan is er nog de solitudo van de contemplatieve 
mens. In deze cursus willen we met elkaar onze verschillende 
gezichten of vormen van alleen-zijn zorgvuldig verkennen en 
onderzoeken op de zin of betekenis die zij in ons leven hebben. 
We doen dit vooral door met elkaar onze verhalen over de 
ervaringen en betekenissen van het/ons alleen-zijn te delen. 
Daarbij zullen we ook gebruik maken van literatuur, levendige 
poëzie en van spirituele teksten uit meerdere tradities. Ze 

houden ons een rijke, maar ook kwetsbare menselijkheid, als een 
spiegel voor.
Data: woensdag 3, 17 februari, 2 maart 2016
Tijd:  14.00 uur - 16.30 uur
Prijs:  s 40,00
Paul Mulders 

Leer je innerlijke kinderen kennen (4x)
Ken je het gevoel dat je soms als een kind reageert? Je kunt je 
dan bv. wat al te spontaan voelen, of juist heel onzeker, of 
opgelaten of je ziet heel erg op tegen andere mensen. Op zo’n 
moment vereenzelvig je je met een kind. Als je onderzoekt wie en 
wat dat kind in je is, kunnen herinneringen in je opkomen hoe je 
als (klein) kind op dezelfde manier op soortgelijke omstandigheden 
reageerde. 
Innerlijke kinderen leren kennen kan je enorm helpen je eigen 
gedrag en dat van anderen beter te begrijpen. Hierdoor opent 
zich de mogelijkheid op een mildere en liefdevollere manier met 
jezelf en met anderen om te gaan.
Data: donderdag 4, 18 februari, 3, 17 maart 2016
Tijd:  19.30 uur - 22.00 uur
Prijs:  s 50,-
Chris Elzinga (www.meanders.nl)

Familieopstellingen plus 
Allerlei levensthema's kunnen aan bod komen in deze intensieve 
workshop: familie, relatie, kinderen, trauma, ziekte, werk, geld, 
en dergelijke. Een opstelling geeft je dieper inzicht in jezelf, in 
belemmerende dynamieken in je familie en andere systemen 
waar je deel van uitmaakt. 
Zo kan een opstelling bij uitstek helderheid geven over hoe een 
bepaald lot doorwerkt in volgende generaties, en bijdragen aan 
een oplossing van de eigen problematiek.
Ook andere vragen vinden vaak een diepere oorzaak in het 
familiesysteem, zoals existentiële vragen - je plek in deze wereld 
– problemen met geld, je werk, een relatie met een leidinggevende, 
enz. Ook geeft een opstelling je een andere, ruimere blik op ziekte 
en trauma. 
Datum: vrijdag 12 februari 2016
Tijd:  10.00 uur - 17.00 uur
Prijs:  s 45,-
Trudy Heemskerk (www.heemskerkcoaching.com)

De spirituele kant van slapen
Goed slapen is van levensbelang, net als eten en drinken. Tijdens 
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de slaap rust je niet alleen lichamelijk, emotioneel en mentaal uit, 
maar verlaat ook je ziel je lichaam om zich te gaan laven aan haar 
bron van licht, liefde en wijsheid. Iedere nacht brengt je ziel jou 
nieuwe energie. Je kunt leren je hiervan bewust te worden. Als je 
vaak last hebt van slapeloosheid ontbeer je niet alleen het 
uitrusten, maar ook de begeleiding door je eigen ziel om je zo 
goed mogelijk door het leven te sturen.
Voor de honderden oorzaken van slapeloosheid zijn er even 
zovele oplossingen.
Datum: zaterdag 20 februari 2016
Tijd:  13.30 uur - 16.00 uur
Prijs:  s 15,-
Claire van Es 

Bewust omgaan met je subtiele energie
Subtiele energie bevindt zich overal in je lichaam en ook daar vlak 
buiten. Gedachten, emoties, stemmingen, ervaringen en 
dergelijke creëren van jongs af aan bepaalde (positieve of 
negatieve) patronen in die subtiele energieën in je en om je heen. 
Door je hiervan bewust te worden kun je negatief gerichte 
energiepatronen (te veel naar binnen, naar beneden, e.d.) 
omzetten in hun positieve tegendeel, waardoor je onmiddellijk 
verlost bent van allerlei toestanden in jezelf, die je tot nu toe 
verhinderd hebben om op te bloeien tot wie je werkelijk bent.
Datum: zaterdag 19 maart 2016
Tijd:  13.30 uur - 16.00 uur
Prijs: s 15,-
Claire van Es 

Thuis bij je Zelf
Waar wij ook maar vandaan komen of naar op weg zijn, de reis 
wordt zoveel makkelijker als wij thuis zijn bij ons Zelf. Hoe doen 
wij dat: een thuis in onszelf bouwen, als een innerlijke tempel, 
waar we de verbinding voelen met ons diepste Zelf ? 
Soms is het daartoe nodig om van iets afscheid te nemen. Of 
dienen we gehoor te geven aan wat ons liefdevol uitnodigt. 
Deze middag gaan we terug of op weg naar ons thuis. We nemen 
bewust, respectvol en ritueel afscheid van wat ons daarbij niet 
meer dient en verwelkomen het nieuwe dat zich aankondigt op 
onze levensreis.
Datum: vrijdag 1 april 2016
Tijd:  13.30 uur - 17.00 uur
Prijs:  s 20,-
Gerda Scholts (www.psychosyntheticus.nl en www.artiva.nl)

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

 Formulieren gaarne in een gefrankeerde envelop gericht aan: 

 La  Verna  |  Derk inderenst raa t  82  |  1062  BJ  Amsterdam 



Vriendenformulier

Heel fijn als u Vriend van La Verna wilt worden en ons jaar-
lijks met een bedrag wilt steunen! De Vrienden maken extra’s 
mogelijk, zoals de aanschaf van technische hulpmiddelen, 
verbetering van cursusruimten e.d. U ontvangt van ons de 
folders en nieuwsbrieven en u wordt 1x per jaar uitgenodigd 
voor een speciale vriendenavond. Verder zoeken we 2x per 
jaar een activiteit uit die we u gratis aanbieden. 

Ja, ik word Vriend van La Verna 
GAARNE INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam 

Adres

Postcode  Plaats 

Telefoon 

Emailadres 

Ik machtig Stichting La Verna jaarlijks €  van mijn 
rekening af te schrijven.

IBAN-nummer:

 

Ik behoud mij het recht voor om bij niet akkoord van deze 
afschrijving de betaling binnen dertig dagen ongedaan te 
(laten) maken door mijn Bank. U kunt uw vriendschap met 
La Verna eenvoudig opzeggen door een mailtje naar: info@
laverna.nl of een briefje aan: Vrienden van La Verna, Derkin-
derenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam. 

  Ik stem in met vermelding als ‘Vriend van La Verna’ op de 
website. 

Dit formulier opsturen naar:

La Verna  |  Derk inderenst raa t  82  |  1062  BJ  Amsterdam

N L

Titel    Bedrag

Vrijwillige extra bijdrage

Totaal bedrag

Betaling
•  Ik machtig La Verna éénmalig het totaalbedrag van mijn rekening 

af te schrijven.

IBAN-nummer:

 
•  Ik behoud mij het recht voor om bij niet akkoord van deze afschrijving 

de betaling binnen 30 dagen ongedaan te maken door mijn bank.

Datum 

Handtekening

Naam     

Geslacht  Geboortejaar

Voorletters  Roepnaam

Adres 

Postcode  Plaats

Telefoon

E-mailadres

Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief.

Aanmeldformulier 
GAARNE INVULLEN IN BLOKLETTERS

Aanmelden kan ook rechtstreeks via de website www.laverna.nl

€

€

€

M V

#
N L

€

€

€
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Lachyoga
Lachen is gezond voor lichaam en geest. Het verlaagt 
stresshormonen in je lichaam, maakt endorfine aan dat pijnstillend 
werkt, het vergroot je weerstand en het versterkt je 
immuunsysteem. Alleen al een glimlach op je gezicht geeft veel 
voordelen.
Lachyoga is een uniek concept waarbij je lacht zonder reden. Het 
lichaam kent het verschil niet tussen spontaan en bewust gewekt 
lachen. In deze workshop leer je je eigen lach ontdekken. Door 
middel van ademhalings- en lachoefeningen wek je de lach op. 
Het groepsverband zorgt voor de onderlinge verbinding. 
Opgericht in India in 1995 door de arts Madan Kataria zijn 
inmiddels duizenden lachclubs in meer dan 70 landen actief.
Datum: zaterdag 2 april 2016
Tijd:  11.00 uur - 12.30 uur
Prijs:  s 10,-
Trix van Hest, Senne Schrijer (www.yogitrixy.blogspot.nl)

Krachtig jezelf zijn - Naar een meer harmonisch en evenwichtig 
leven
Wil je jezelf beter leren kennen? Wil je jezelf en anderen beter 
begrijpen? Wil je meer evenwicht in je leven? In deze cursus 
staan we stil bij verschillende aspecten van je persoon: je 
verstand, je gevoel, je lichaam, je capaciteiten… Je leert die 
aspecten meer op elkaar afstemmen, om zo meer te kunnen zijn 
wie je echt bent. De cursus loopt van vrijdagavond 19.00 - 22.00 
uur tot en met zaterdag van 9.30 - 16.30 uur. De deelnemers 
overnachten thuis of zoeken logies in de omgeving.
Data: vrijdag 22 april - zaterdag 23 april 2016
Tijd:  vrijdag 19.00 uur - zaterdag 16.30 uur
Prijs:  s 60,-
Jacqueline Hermans (www.prh-nederland.nl)

Labyrint tussen pasen en pinksteren
Labyrint lopen in de Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Informatie over de precieze datum en aanmelding graag 
rechtstreeks bij Mw. Marianne Keisers via mariannewk@yahoo.
com of tel: 035-7721758.
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Als je daar contact mee krijgt, kan dat aanvoelen als ‘thuis 
komen’, als een diepe (h)erkenning van wie je werkelijk bent, 
omdat het je essentie raakt. Na een korte inleiding doe je een 
stukje zelfonderzoek; ‘s middags werken we met een panel van 
alle types.
Datum: zaterdag 23 april 2016
Tijd:  10.00 uur - 16.00 uur
Prijs:  s 40,-
Chris Elzinga (www.meanders.nl)

7. Het Enneagram

Basiscursus Enneagram (2x)
“Was ik maar eerder in aanraking gekomen met het enneagram. 
Ik heb zoveel meer zelfinzicht gekregen en begrijp beter waarom 
andere mensen zo anders zijn.” Dit hoor je veel van mensen die 
kennismaken met het enneagram. Dit model beschrijft 9 
persoonlijkheidstypen, gebaseerd op allerlei mechanismen van 
waaruit mensen denken, voelen en handelen. Het gaat hierbij niet 
zozeer om uiterlijk gedrag, maar om innerlijke motivatie: waarom 
we doen zoals we doen. Elke ‘type’ heeft zo een eigen manier 
ontwikkeld om liefde en erkenning te krijgen. 
De cursus is bedoeld om zicht te krijgen op het type waarin je het 
meeste van jezelf herkent. Naast behandeling van het model gaan 
we met elkaar in gesprek over ieders ervaringen, omdat daarin de 
verschillende types het beste te herkennen zijn.
Data: zaterdag 30 januari, 13 februari 2016
Tijd:  10.00 uur - 16.30 uur
Prijs:  s 90,-
Nynke Noordhof (www.elnynjo.org)

Zenneagram en lijden
In het (h)erkennen van het lijden zit het einde van het lijden.
Ieder mens lijdt van tijd tot tijd aan het leven; dingen lopen niet 
zoals we verwachten of willen, we raken gefrustreerd, we voelen 
verdriet, angst, boosheid. Onze eerste reactie hierop is dat we 
van dit ongemakkelijke gevoel af willen. Dat ‘er vanaf willen’ 
brengt ons in een vicieuze cirkel. We komen in verzet. We denken 
het lijden met denken op te lossen en blijven zodoende in rondjes 
draaien en malen. Over het doorbreken van de vicieuze cirkel 
gaan we op deze zenneagramdag iets ervaren d.m.v.: input, 
meditatie en oefeningen.
Deze dag is voor mensen die hun enneagramtype kennen.
Datum: vrijdag 26 februari 2016
Tijd:  10.00 uur - 16.00 uur
Prijs:  s 40,-
Josien van Iersel en/of Nynke Noordhof (www.elnynjo.org)

Het enneagram en kwaliteiten van de ziel
Deze dag gaat over kwaliteiten die uitdrukking zijn van je ziel. Ze 
laten iets zien van jouw wezen, van jouw essentie: wie jij ten 
diepste bent. Daarom worden ze essentiële kwaliteiten genoemd. 
Ze zijn fundamenteler dan je ego of je enneagram-type. Ze liggen 
ten grondslag aan de talenten die je gaandeweg hebt ontwikkeld. 
Uitdrukking geven aan deze kwaliteiten geeft heel veel voldoening. 
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voorlichtingsbijeenkomst in Den Bosch. Info en aanmelding via 
info@franciscaansebeweging.nl of 073 613 13 40. Vooraf is er 
nog een kennismakingsbijeenkomst. Opgave vóór 1 februari. 
www.sultanstrail.com
Data: maandag 25 april - dinsdag 10 mei 2016
Prijs:  ± s 995,-
Franciscaanse beweging 
(www.franciscaansebeweging.nl en www.sultanstrail.com )

Pelgrimeren in Amsterdam-West
Er zijn nog vele mooie plekken in Amsterdam om wandelend te 
ontdekken. We gaan nog een keertje naar Amsterdam-West. Denk 
aan Westelijke-eilanden als Bickerseiland, Realen-eiland, daarnaast 
Spaarndammerbuurt, Westerpark, Houthavens en IJ-dok.
‘Pelgrimeren in de stad’ is de naam welke we gebruiken voor 
deze wandelingen. We zullen ons weer laten verrassen door wat 
we tegenkomen en zo los komen van de dagelijkse tredmolen, 
wat pelgrimeren kan zijn.
Oud en nieuw, mooi en lelijk, grijs en groen is wat we tegen 
komen. Pelgrimeren in de stad betekent: verstilling, ontmoeting 
en zo ruimte in hoofd en hart vinden.
Vertrek- en eindpunt bij Amsterdam CS. De lengte bedraagt 
ongeveer 12 kilometer.
Datum: zaterdag 30 april 2016
Tijd:  10.00 uur - 16.00 uur
Prijs:  s 20,-
Ariejan Kuin 

8. Wandelingen en reizen

Amsterdam op Zondagmorgen - Stiltewandeling
Hoe anders is de Amsterdamse binnenstad op zondagmorgen! 
Wat een weldadige rust! Als u meewandelt gaat u het zelf 
ervaren. We starten vanaf het houten veerhuis tegenover het 
centraal station, en lopen zo veel mogelijk vanuit het stille met de 
aandacht op het visuele en het ritme van het lopen. De aandacht 
hier naartoe brengen geeft een ander gewaarzijn dan het normale 
doelgerichte voortbewegen in de stad. Je bent meer open en 
verbonden. Hopelijk leidt dit tot een verrijkende ervaring van de 
zondag in deze stad. We eindigen bij de Stadhouderskade. 
Halverwege drinken we op een rustige plek koffie of thee.
Datum: zondag 17 april 2016
Tijd:  10.00 uur - 13.00 uur
Prijs:  s 15,-
Vera Boon 

Wandeltocht van Assisi naar Rome
Van 22 april tot 13 mei is er een tocht van Assisi naar Rome. 
Vanuit Assisi lopen de pelgrims over de Monte Subasio, door het 
dal van Spoleto en het dal van Rieti met de bekende kloosters en 
kluizenarijen van Poggio Bustone, La Foresta, Fonte Colombo en 
Greccio richting Rome. De tocht gaat door Umbrië en een 
gedeelte van Lazio. Men loopt met eigen rugzak in een groep van 
max. acht personen. Het is een pittige tocht voor geoefende 
lopers. 
De kosten worden hoofdelijk berekend en komen uit op circa 
s 1075,- excl. de reis. Opgave vóór 1 februari via info@
franciscaansebeweging.nl of 073 613 13 40
Data: vrijdag 22 april - vrijdag 13 mei 2016
Prijs:  ± s 1075,-
Franciscaanse Beweging (www.franciscaansebeweging.nl) 

Pionierstocht - Sultans Trail naar Istanbul
Franciscus heeft in 1219, tijdens de vijfde kruistocht, Sultan Malek 
al-Kamil van Egypte bezocht. Diep onder de indruk van de Sultan 
en de moslims kwam hij terug. Rond 1530 trok een andere Sultan, 
Süleyman, met zijn Ottomaanse leger richting Wenen. Die route 
wordt nu in tegengestelde richting en met tegengestelde intentie 
gelopen. De Sultans Trail is een pad van vrede en verbinding, 20 
tot 30 kilometer per dag, eenvoudige logies, voor fitte pioniers. 
Kosten bedragen ongeveer s 995,- exclusief vlucht. Inbegrepen 
zijn busvervoer van Istanbul naar startlocatie, overnachtingen 
en avondmaaltijden. Zaterdag 9 januari, 14.00 tot 16.00 uur, 
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‘Groei’ en ‘Geloof’. Zo word je je bewust van de belangrijke 
gebeurtenissen in je leven, de lessen die je hebt geleerd en hoe 
je deze kunt gebruiken voor jouw toekomst.
Datum: zaterdag 9 april 2016
Tijd:  10.00 uur - 17.00 uur
Prijs:  s 45,-
Karel Frederiks (www.karel-frederiks.nl)

Innerlijk vrij
We leven in een hectische samenleving. Er worden vaak hoge 
verwachtingen en eisen gesteld. Je krijgt het gevoel dat anderen 
jouw agenda bepalen. Maar waar blijf jezelf? Wat zou het zijn om 
te leven vanuit je centrum? Dit is beslist geen egoïsme, maar een 
belangrijk inzicht om vrij te worden en dat kan worden bereikt 
door goed geaard te zijn en te leven vanuit je dragende midden. 
In deze retraite ga je ervaren wat het is te leven vanuit je dragende 
centrum want dat geeft stabiliteit en rust en biedt ook weer 
ruimte voor je emoties en je creativiteit waardoor jij je innerlijk 
vrij voelt en je vrijer kunt bewegen.
Datum: vrijdag 29 april 2016
Tijd:  10.00 uur - 16.00 uur
Prijs:  s 40,-
Ton Roumen (www.bezinnen.com)

9. Retraitedagen

Mijn spiritualiteit vormgeven
Er is een groeiende behoefte aan een persoonlijke vorm van 
spiritualiteit, waarin de eigen belevingswereld uitgangspunt is en 
past bij jouw weg. Op deze retraitedag breng je je eigen 
spiritualiteit in kaart. Je onderzoekt welke beelden je van huisuit 
hebt meegekregen. Je gaat na of ze voor jou nog kloppen of dat 
je ze los wilt laten. Je verkent ook waarden, vormen, inspiraties 
en beelden die belangrijk zijn voor jouw spirituele weg, een weg 
die leidt naar een leven van vrede en mildheid. 
Bezinning, meditatie, opdrachten en gesprek helpen je deze dag 
na te gaan uit welke elementen je persoonlijke spiritualiteit 
bestaat en hoe die verder vorm kan krijgen.
Datum: vrijdag 5 februari 2016
Tijd:  10.00 uur - 16.00 uur
Prijs:  s 40,-
Ton Roumen (www.bezinnen.com)

Uit de grond van je hart
Aan het eind van de winter is de grond nog kaal, maar heeft alles 
in zich om tot bloei te komen. Op sommige plekken zie je al 
sneeuwklokjes of krokussen. Volgens de Bijbel is een mens, 
adam, van grond, adamah, geboetseerd. Er is een parallel tussen 
de grond van de tuin en de grond van ons hart. Deze dag gaan 
we samen kijken naar de grond van ons hart. Hoe is jouw grond 
samengesteld? Wat bloeit er allemaal op jouw grond en wat wil 
je graag tot bloei laten komen? Een dag over ontvankelijkheid en 
verlangen. Via verschillende werkvormen gaan we de grond van 
ons hart onderzoeken. Als je kleurpotloden hebt, neem die dan 
mee.
Datum: vrijdag 4 maart 2016
Tijd:  10.00 uur - 16.30 uur
Prijs:  s 40,-
Kitty Mul 

Breng je leven in kaart
Wie ben ik, wat heb ik geleerd in het leven, wat wil ik nog 
bereiken? Antwoorden op deze vragen kun je in kaart brengen, 
letterlijk en figuurlijk. Deze dag wordt een ontdekkingsreis naar 
jouw belevingswereld: hoe jij de wereld hebt beleefd, beleeft en 
wilt beleven. Je gaat kaarten maken met landen, zeeën, steden, 
e.d. Die geef je symbolische namen, gebaseerd op je eigen 
ervaringen, bijvoorbeeld ‘Bronnen van Inspiratie’, ‘Baai van 
Wijsheid’, ‘Oceaan van Mogelijkheden’ en de steden ‘Verandering’, 
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10. Franciscaanse stille retraites

Vier keer per jaar wordt er in een klooster in Nederland een 
franciscaanse stille retraite georganiseerd, bedoeld voor mensen 
die verlangen naar stilte. Het gaat om een zesdaagse retraite van 
maandagmiddag tot zondagmiddag, waarbij geen conferenties 
worden gegeven, maar waarin de stilte centraal staat. Per retraite 
zijn er twee of drie begeleiders. Iedere deelnemer heeft elke dag 
een gesprek met een eigen begeleider. Dagelijks is er een 
themaviering (waarin teksten van Franciscus en Clara doorklinken), 
een eucharistieviering en zijn er andere gebedsdiensten. De 
kosten bedragen s 425,- (of een lager tarief van s 295,-). De 
inschrijvingskosten van s 75,- zijn daarbij inbegrepen. Voor meer 
informatie over de retraite, de locatie, de begeleiders e.d. 
verwijzen we u graag door naar de eigen website van de FSR: 
www.stilleretraites.nl. Hier kunt u ook ervaringen van eerdere 
deelnemers lezen.
Via La Verna kunt u zich voor de volgende vier retraites 
aanmelden.

Franciscaanse stille retraite in Megen
Data: maandag 7 - zondag 13 maart 2016
Locatie: Franciscanen, Kloosterstraat 6, 
 5366 BH Megen
Begeleiders: Ricky Rieter en Kitty Mul

Franciscaanse stille retraite in Arnhem
Data: maandag 18 - zondag 24 juli 2016
Locatie:  Trappistinnen, Johannahoeveweg 79, 
 6816 VG Arnhem
Begeleiders: Antoinette van Gurp, Kitty Mul en Ricky Rieter

Franciscaanse stille retraite in Megen
Data: maandag 12 - zondag 18 september 2016
Locatie: Franciscanen, Kloosterstraat 6, 
 5366 BH Megen
Begeleiders: Anneke van der Veer en Antoinette van Gurp

Franciscaanse stille retraite in Oosterhout (bij Breda)
Data: maandag 14 - zondag 20 november 2016
Locatie:  Benedictinessen, Zandheuvel 90, 
 4901 HX Oosterhout
Begeleiders: Henk van den Berg en Ricky Rieter
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april
01-04-'16 Thuis bij je Zelf 18
02-04-'16 Lachyoga 19
07-04-'16  Laudato Si' - Avond over de encycliek van paus 

Franciscus 7
09-04-'16 Breng je leven in kaart 24
17-04-'16 Amsterdam op Zondagmorgen - Stiltewandeling 22
21-04-'16  Jan Toorop - Een zoektocht door het leven en de 

kunst 7
22-04-'16  Krachtig jezelf zijn - Naar een meer harmonisch en 

evenwichtig leven 19
22-04-'16 Wandeltocht van Assisi naar Rome 22
23-04-'16 Het enneagram en kwaliteiten van de ziel 20
25-04-'16 Pionierstocht - Sultans Trail naar Istanbul 22
28-04-'16 Film: The Best Exotic Marigold Hotel 15
29-04-'16 Innerlijk vrij 25
30-04-'16 Pelgrimeren in Amsterdam-West 23

 Labyrint tussen pasen en pinksteren 19

mei
07-05-'16 Franciscaanse liederen zingen 12
12-05-'16 Elisabeth van Thuringen 7
12-05-'16 Autobiografisch schrijven - 2. Tienertijd: de lente 
 van je leven in bloei (4x) 12

juli
18-07-'16 Franciscaanse stille retraite in Arnhem - 
 juli 2016 26

september
12-09-'16  Franciscaanse stille retraite in Megen - 
 september 2016 26

november
14-11-'16  Franciscaanse stille retraite in Oosterhout - 
 november 2016 26

Programma-overzicht op begindatum

januari
23-01-'16 Zingend tot jezelf komen (5x) 11
23-01-'16 Uitreiken naar je engelen 16
28-01-'16 Film: Still Alice 13
30-01-'16 Basiscursus Enneagram (2x) 20

februari
02-02-'16 Lifecoaching (2x) 16
03-02-'16 De vele gezichten van alleen-zijn (3x) 16
04-02-'16 Leer je innerlijke kinderen kennen (4x) 17
05-02-'16 Mijn spiritualiteit vormgeven 24
09-02-'16  Sacrale dans - Dans de lente en de belofte van 
 Nieuw Leven! (6x) 10
09-02-'16 Van kijken met je ogen naar zien met je ziel (5x) 13
10-02-'16 De monnik in jezelf (5x) 10
12-02-'16 Familieopstellingen plus 17
18-02-'16  Autobiografisch schrijven - 1. Kindertijd: de prille  

lentejaren van je leven (4x) 11
19-02-'16  Schrijf je vrij – Basiscursus creatief (dagboek)

schrijven (6x) 11
19-02-'16 Chakra-mandala tekenen (8x) 13
20-02-'16 De spirituele kant van slapen 17
25-02-'16 Film: Jesus Christ Superstar (nieuw!) 14
26-02-'16 Zenneagram en lijden 20

maart
04-03-'16 Uit de grond van je hart 24
07-03-'16 Franciscaanse stille retraite in Megen - maart 2016 26
19-03-'16 Het vuur van Franciscus - Museumcursus (3x) 14
19-03-'16 Bewust omgaan met je subtiele energie 18
23-03-'16 Film: Erbarme dich - Mattheus Passion verhalen 15
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Karel Frederiks werkte als docent in het VO, is trainer en 
LifeCoach. Hij begeleidt volwassenen en jongeren bij hun per-
soonlijke ontwikkeling en keuzeprocessen. 
(www.karel-frederiks.nl)
Lars Frendel is franciscaan, lid van de communiteit La Verna, 
assistentie-pastor en studeerde filmgeschiedenis in Stockholm.
Antoinette van Gurp is geestelijk begeleidster, geeft cursussen en 
begeleidt francisaanse stille retraites. Ze was vier jaar zuster in 
een klooster. (www.antoinettevangurp.nl)
Trudy Heemskerk coach, traumatherapeut en gecertificeerd fami-
lie- en organisatieopsteller. Ze heeft een eigen praktijk als trauma-
therapeut Somatic Experiencing Practitioner. Veiligheid, zacht-
heid en zorgvuldigheid staan bij haar voorop. 
(www.heemskerkcoaching.com)
Jacqueline Hermans is cursusbegeleider en coach van de orga-
nisatie PRH Persoonlijkheid en Relaties. Ze geeft cursussen, 
workshops, coaching en lezingen die je helpen groeien in authen-
tiek en aanstekelijk leven. PRH biedt je een eenvoudige handlei-
ding in je zoektocht naar meer kwaliteit in je leven. 
(www.prh-nederland.nl)
Trix van Hest is yogadocente en geeft les in een yogastudio in 
Amsterdam. Ze is coach bij vrijwilligersorganisatie Talentcoach 
Amsterdam. Samen met haar vriend Senne Schrijer geeft ze 
sinds kort lachyoga. (www.yogitrixy.blogspot.nl)
Everdien Hoek is kunsthistorica en heeft daarnaast HBO-Theologie 
gedaan. Ze heeft een eigen Bureau LevensKunst. 
(www.levens-kunst.vpweb.nl)
Josien van Iersel is bevoegd trainer/coach, geschoold in het 
enneagram in het Institute for Spiritual Leadership in Chicago en 
is verbonden aan Enneagram Nederland. (www.elnynjo.org)
Marianne Keisers begeleidt labyrint-activiteiten in de 
Dominicuskerk te Amsterdam.
Ariejan Kuin studeerde theologie aan de Fontys Hogeschool 
Theologie en Levensbeschouwing, is (ambtelijk) secretaris van 
het bestuur van de Franciscanen in Nederland en geeft workshops 
en cursussen op het gebied godsdienst en levensbeschouwing.
Kitty Mul is theologe en programmamaker radio bij KRO/RKK, 
gecertificeerd Chi Neng Qigong instructeur level 1, en begeleidt 
franciscaanse stille retraites. (www.stilleretraites.nl)
Paul Mulders was 10 jaar geestelijk verzorger in de ouderenzorg. 
Hij is begeleider van de post-academische cursus 'Geestelijke 
Leiding aan Ouderen' in het Centrum voor Religieuze 
Communicatie (Luce/Crc) van de Universiteit van Tilburg. Hij is 
vertrouwd met het soefisme, de mystieke stroming binnen de 
Islam.

Bestuur en staf

Het bestuur bestaat uit:
Marian Wisse (voorzitter), Christel Holleman (secretaris), Greetje 
de Jong en Geert-Jan Meijerhof (penningmeester).

De staf bestaat uit:
Fer van der Reijken (coördinator), Chris Elzinga 
(projectmedewerker), Hans Sevenhoven (stafmedewerker)

Medewerkers

Henk van den Berg is predikant van de remonstranten in 
Lochem-Zutphen, vrijgevestigd geestelijk verzorger en begeleidt 
franciscaanse stille retraites. (www.stilleretraites.nl)
Vera Boon begeleidt als spiritueel tekentherapeute en yogado-
cente mensen op weg naar zichzelf. Ze was beeldend docente op 
een middelbare school met kunst als profielvak en exposeert 
regelmatig.
Marjan Bouritius studeerde geschiedenis en is sinds haar zes-
tiende gefascineerd door Franciscus van Assisi en de francis-
caanse spiritualiteit. Schreefeen boek over Franciscus en heeft 
meegewerkt aan boeken over Elisabeth van Thuringen en Clara 
van Assisi.
Henk Bruijn werkte als opleider en adviseur in begeleidingspro-
cessen in het MBO. Hij is o.a. opgeleid in Transactionele Analyse, 
is Master Practitioner NLP en studeerde theologie aan de leergan-
gen van de VU.
Liduina Deering is docente Essential Dance-Sacred Dance en 
verbindt dans, symboliek en spiritualiteit. Essential Dance is 
beweging in bewustzijn en bewustzijn in beweging. Zij is mede-
oprichtster van Stepping Stones Instituut voor LevensBeweging.
Miranda Driessen studeerde Solozang, Lichte muziek en 
Orthopedagogische Muziekbeoefening aan het Conservatorium 
van Maastricht en Compositie aan het Rotterdams Conservatorium. 
In 2008 voltooide zij haar opleiding tot Stembevrijder bij Jan 
Kortie te Amsterdam. 
(www.mirandadriessen.com)
Chris Elzinga is counselor en geeft trainingen Enneagram en 
Open Zelfonderzoek. Hij verbindt daarin inzichten uit psychologie 
en spiritualiteit, m.n. geïnspireerd door A.H. Almaas en Eckhart 
Tolle. Sinds 2001 is hij verbonden aan de Ridhwanschool van 
Almaas. (www.meanders.nl)
Claire van Es is spiritueel onderzoeker, docent en auteur.
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Anneke van der Veer is ouderenadviseur bij een regionale wel-
zijnsorganisatie en begeleidt franciscaanse stille retraites. 
(www.stilleretraites.nl)

Collega-centra

Abdij van Berne Heeswijk www.abdijvanberne.nl
Bewust Amsterdam www.bewustamsterdam.nl
De Blauwe Décade in Alkmaar www.deblauwedecade.nl 
Dominicanenklooster Huissen www.kloosterhuissen.nl
Emmaüs Priorij in Maarssen www.priorijemmaus.nl
Franciscaans Jongerenwerk www.franciscanen.nl
Franciscaans Milieuproject www.stoutenburg.nl
De Hooge Berkt in Bergeijk www.hoogeberkt.nl
Huis op 't Spui www.luthersamsterdam.nl
Jezuïeten www.jezuieten.org/nl/ignatiaanse-spiritualiteit en 
www.krijtbergacademie.nl
Persoonlijkheid en Relaties www.prh-nederland.nl
Plein van Siena www.pleinvansiena.nl
De Poort in Groningen www.cursuscentrumdepoort.nl
Thomashuis in Zwolle www.kloosterzwolle.nl
Stichting de Zwaan www.dezwaan-alkmaar.nl
De Zwanenhof in Zenderen www.zwanenhof.nl

Bij de afbeelding van St. Francis op de 
voorpagina 
In 1998 maakte Frederick Franck van staal een grote icoon van 
Franciscus van Assisi oprijzend uit de aarde met een vlucht 
vogels, die uit zijn armen omhoog stijgt ten hemel. Franck schrijft 
daarbij: “Franciscus, een heilige van alle seizoenen, transhistorisch 
en transreligieus. Hij is de boodschapper van menselijkheid, van 
de liefde van het leven, van de natuur en van de aarde als 
geheim.”
Een handgemaakte kopie van deze icoon is op 12 februari 2005 
geplaatst in de kloostertuin van de Franciscanen in Megen. In juli 
2014 werd een kopie aangebracht op de gevel van La Verna.
www.frederickfranck.org

Greet Niederländer heeft 8 jaar ervaring als schrijfcoach. Zij was 
onderwijzeres, educatief medewerker voor twee mensenrechten-
organisaties en docent raja yoga. Zij volgde cursussen (autobio-
grafisch) schrijven en publiceerde gedichten, artikelen en verhalen. 
(www.schrijvenbijdetalerie.jimdo.com)
Nynke Noordhof is opgeleid tot trainer/coach via de docentenop-
leiding Omgangskunde en verbonden aan Enneagram Nederland. 
(www.elnynjo.org)
Elisabeth Ouborg werkte 25 jaar in de vrouwenhulpverlening als 
lichaamsgericht therapeut en trainer. Zij volgde een opleiding 
systemisch werk. Ze begeleidt nu opstellingen.
Marlous Pigeaud is kunstschilder, tekenaar van beroep. Na een 
academische vorming, met een specialisatie-graad voor 
Aboriginal Art, volgde zij een opleiding Kunstzinnig-Spiritueel 
tekenen (oftewel Helend Tekenen). (www.marlouspigeaud.nl)
Roland Putman is franciscaan, lid van de communiteit La Verna, 
pastoor in Beverwijk en lid van de franciscaanse vredeswacht en van 
de werkgroep gerechtigheid, vrede en eerbied voor de schepping.
Fer van der Reijken is franciscaan, lid van de communiteit en 
coördinator van La Verna, studeerde klinische psychologie en 
praktische theologie/spiritualiteit en vervulde binnen de broeder-
schap diverse functies (waaronder novicenmeester en jongeren-
werker). (www.laverna.nl)
Christine Reijn is pedagoog, deed de Pulsaracademie, een drie-
jarige training in het begeleiden van mensen in bewustwordings- 
en veranderingsprocessen. Zij is kunstzinnig levenscounselor en 
werkt met kunstzinnige werkvormen.
Ricky Rieter houdt van pelgrimeren, schrijft boeken en artikelen, 
en begeleidt franciscaanse stille retraites. (www.stilleretraites.nl)
Cocky Rotteveel is onderwijskundige en schrijfcoach en werkte 
in het volwassenenonderwijs. Creatief dagboekschrijven ziet ze 
als een krachtige manier om communicatie met de eigen bron-
nen vorm te geven.
Ton Roumen verzorgt bezinningsdagen en retraites. Als spiritueel 
auteur schreef hij meerdere boeken, waaronder 'De moderne 
mens als mysticus' en 'Geluk binnen handbereik'. 
(www.bezinnen.com)
Gerda Scholts studeerde in 2010 af als psychosyntheticus en 
heeft een eigen praktijk in Zaandam. Ze is gecertificeerd begelei-
der voor mensen die te kampen hebben met emotie-eten. Zij is 
ook gastvrouw bij La Verna. 
(www.psychosyntheticus.nl en www.artiva.nl)
Senne Schrijer geeft pijnappelklier-activatie en werkt als recon-
nection healer. Gecertificeerd docent lachyoga, die hij samen met 
zijn vriendin Trix van Hest geeft. (www.yogitrixy.blogspot.nl)
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La Verna | Derkinderenstraat 82 | 1062 BJ Amsterdam 

Telefoon: 020 - 346 75 30 

Website: www.laverna.nl | E-mail: info@laverna.nl 

INGbank: NL49 INGB 0004 3214 58 t.n.v. Stichting La Verna

 Wordt Facebook-vriend van La Verna.

Aanmeldingen
U bewijst ons en andere deelnemers echt een dienst als u zich 
tijdig aanmeldt, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. 
Dank! 
U kunt zich aanmelden via de website www.laverna.nl of met het 
formulier in het midden van de folder. Bij uw aanmelding kunt u 
ervan uitgaan dat de cursus doorgaat. U ontvangt 1 week voor 
aanvang een definitieve bevestiging of een bericht dat de 
activiteit niet door gaat. Dat gebeurt bij voorkeur per e-mail. Dan 
wordt ook het cursusbedrag geïnd als u daarvoor een (eenmalige) 
machtiging heeft afgegeven. Als u zich in de laatste week 
voorafgaande aan de activiteit afmeldt, dan kunnen we niet meer 
restitueren. La Verna heeft een klachtenregeling.

Kortingsmogelijkheden
Voor mensen met een minimuminkomen is een korting mogelijk 
van 25 %. Als u daarvan gebruik wilt maken, vul dan het ‘gekorte’ 
bedrag in op de aanmeldingskaart of in het blokje 'Vragen' van het 
aanmeldingsformulier op de site.

Vrijwilligers
Af en toe is er plek voor nieuwe vrijwilligers die gastheer of 
gastvrouw bij de cursussen willen zijn. Zij zorgen voor de 
ontvangst van de deelnemers, voor koffie, thee e.d. Elisabeth 
Ouborg staat u hierover graag te woord (tel. 020 346 75 30; 
email: info@laverna.nl).

Giften voor La Verna
La Verna kan haar activiteiten ontplooien dankzij de bijdragen 
van deelnemers en de inzet van vrijwilligers. We willen ook de 
drempel voor deelname laag houden. Mensen die La Verna een 
warm hart toedragen, vragen we om extra steun. Giften (en 
ook erfenissen en legaten) zijn voor de belasting aftrekbaar 

omdat La Verna een ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’ is. U kunt een gift overmaken via ING-
rekening NL49 INGB 0004 3214 58 t.n.v. Stichting 
La Verna. 

Vriend van La Verna
Als ‘Vriend van La Verna’ draagt u met uw gift bij aan extra’s: 
aanschaf technische hulpmiddelen, verbetering van cursusruimten 
e.d. Per jaar wordt u 1x uitgenodigd voor een speciale 
vriendenavond. Verder zoeken we 2x per jaar een activiteit uit die 
we u gratis aanbieden. U kunt zich aanmelden via de website 
www.laverna.nl of met het formulier in het midden van de folder.

Niet gebruikte programmaboekjes
Als u geen prijs meer stelt op dit programmaboekje, vragen we u 
het boekje naar ons terug te sturen o.v.v. ‘Retour La Verna’.

Waar?
La Verna ligt in Amsterdam Slotervaart, vlakbij de ringweg A10 
(west), afslag S 106, hoek Postjesweg. Het is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer. Op de hoek Postjesweg/Derkinderenstraat 
stoppen bus 18 (van/naar het Centraal Station). Op 5 minuten 
lopen stopt metro 50 (richting Gein of Isolatorweg), halte 
Postjesweg. Tram 1 en 17 stoppen op 7 minuten lopen, halte 
Derkinderenstraat.

Parkeren
Van 9.00 - 19.00 uur is er betaald parkeren (s 2,40 per uur). La 
Verna heeft een klein eigen parkeerterrein, links naast het huis. 
Bezoekers van La Verna kunnen daar vrij parkeren. Op zaterdag 
is er voor 13 auto’s parkeerruimte achter de slagboom van onze 
buren. Het pasje (cardkey) voor de slagboom kunt u aan onze 
voordeur afhalen. Uitrijden is mogelijk zonder pasje.



Indien onbestelbaar gaarne retour:

L
a

 V
e

rn
a

 |
 D

e
rkin

d
e

re
n

stra
a

t 8
2

 |
 1

0
6

2
 B

J
 A

m
ste

rd
a

m


