Het Titus Brandsma Instituut organiseert dit najaar een reeks van drie TBI-Lectures :

Over spiritualiteit als sociaal engagement in heden en verleden

Graag nodigen wij u uit voor de derde TBI-Lecture in die reeks :

Willem Marie Speelman
Franciscaans Studiecentrum/Tilburg School of Catholic Theology

Franciscaanse waarden in de zorg
Franciscaanse waarden in de zorg
Franciscus zegt tot Clara en haar zusters:
“Omdat jullie je op goddelijke ingeving tot dochter en dienares van
de allerhoogste, meest verheven Koning, de hemelse Vader, hebben
gemaakt en tot bruid van de Heilige Geest door te kiezen om te leven
volgens de volmaaktheid van het heilig evangelie, wil en beloof ik,
dat ikzelf en mijn broeders, altijd voor jullie - net als voor hen nauwgezette zorg en bijzondere aandacht zullen hebben.”
Deze belofte, die Clara zo belangrijk vond dat zij deze woorden in het midden van haar Leefregel
heeft opgenomen, gaat niet zozeer om care & cure, als wel om care & solicitude. Franciscus’ zorg
is er niet op gericht om mensen beter te maken, maar is volledig gericht op de toestand waarin
de behoeftige zich bevindt. De eventuele cure komt niet van Franciscus, maar heeft een
goddelijke oorsprong. De woorden van Franciscus maken ook duidelijk hoe belangrijk een
gedeeld perspectief is, “de verre ster” (Yehudi Mehunin), waarop allen zich afstemmen. Het
gedeelde perspectief maakt de communicatie mogelijk, en voorkomt bijvoorbeeld dat een zorg
geboden wordt die helemaal niet gewild wordt. Over het belang van het lijf in de communicatie –
het kunnen medelijden om goed te weten waar precies barmhartigheid nodig is – gaat een
andere franciscaanse tekst: het verhaal van de genezing zeurende melaatse uit de Fioretti.
Willem Marie Speelman OFS
Directeur Franciscaans Studiecentrum

Plaats / tijd :
woensdag 12 december 2018, 15.30-17.00 uur, Radboud Universiteit,
Erasmusgebouw E 2.68
Toegang gratis :
Graag vooraf aanmelden op secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl
Van harte welkom op 12 december 2018.
Laat niet na deze uitnodiging ook aan andere geïnteresseerden uit je kennissenkring door te sturen.

