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Studiedag
 

Vrijdag 31 oktober 2014

Datum 
Vrijdag 31 oktober 2014 van 13.00 tot 18.00 uur

Locatie
Het auditorium van Museum Catharijneconvent, 
Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH in Utrecht, 
15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal Station

Aanmelding
Opgave via e-mail: 
info@franciscaans-studiecentrum.nl

Kosten
Deelname aan de studiemiddag kost € 20,- op de 
middag zelf te voldoen. Studenten gratis. 

Inlichtingen
Informatie bij Willem Marie Speelman, 
06- 15 66 15 63

WWW.FRANCISCAANS-STUDIECENTRUM.NL



Zorg is tegenwoordig een onderneming: zij kan ge-
boden worden zolang er geld is en het liefst met 
vooruitzicht op winst. De zorgonderneming lijkt 
soms weinig met liefde van doen te hebben. Dat 
roept de vraag op: hoe staat het eigenlijk met de 

ruimte voor de verhouding tussen mensen die zorg behoeven en wie haar verlenen? 
En voor die tussen het perspectief van het tijdelijke en de eeuwigheid? Wordt zorg 
niet slechts nog geconsumeerd, waar zij eigenlijk een communicatie over het goede 
leven zou moeten zijn? 

In zijn Levensvorm voor de Arme Zusters schrijft Franciscus dat hij en zijn broeders 
altijd borg zullen staan voor liefdevolle zorg (curam) en bezorgdheid (sollicitudinem) 
jegens Clara en haar zusters. Zorg is een integraal onderdeel van de franciscaanse 
spiritualiteit omdat zij voortkomt uit liefdevolle broeder- en zusterschap en gericht is 
op de goede verhoudingen. 

Over het thema Spiritualiteit als Zorg en Bezorgdheid spreken op deze studiedag 
onder anderen:

Emmy Janssen-Sengers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting De Waal-
boog te Nijmegen.

Emile Lohman, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van het OLVG te Amster-
dam en van het UMC Sint Radboud in Nijmegen, thans voorzitter van de Vereniging 
van christelijke zorginstellingen Reliëf.

Willen Jan Otten, schrijver en dichter. Hij ontving voor zijn werk onder meer de 
Constantijn Huygens-prijs en de P.C. Hooft-prijs. In zijn vertelling De Vlek worden 
bezorgdheid en zorg op indringende wijze naar voren gebracht. 

Willem Marie Speelman, directeur van het Franciscaans Studiecentrum, die onder 
meer onderzoek doet  naar spiritualiteit in de zorg.

13.00 uur  Inschrijving, koffie en thee

13.30 uur  Opening door Bert de Jong, voorzitter van het FSC

13.45 uur  Emmy Janssen-Sengers, “Je mag elkaar gerust je nood 

kenbaar maken.” De zorg en bezorgdheid in bedrijf. 

14.15 uur  Emile Lohman, Van naastenliefde tot risicomanagement? 

Wat zijn de kansen voor menslievende zorg? 

14.45 uur  Discussie

15.00 uur  Pauze

15.30 uur  Willem Marie Speelman, De vergeten factor: hoe werkt 

spiritualiteit door in de zorg? Een franciscaanse visie

16.00 uur  Willem Jan Otten, Ben ik mijn broeders hoeder? 

16.30 uur Discussie

16.45 uur  Nawoord door Gerard Pieter Freeman, hoogleraar 

franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis

17.00 uur  Afsluitend hapje en drankje in het museumcafé van het 

Catharijneconvent.

ProgrammaFranciscus


