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Vanaf 13.30 uur:  inloop met koffie/thee [grote zaal/tuin] 
 
14.00 uur: Opening door coördinator Fer van der Reijken [grote zaal] 
 
Drie rondes activiteiten 
 
Ronde 1:  14.15 – 15.00 uur 
 

 Ingrid Frissen opent de tentoonstelling van haar schilderijen 
“Kunst uit het hart”. [La Verna-gang] 

 Cocky Rotteveel: Schrijvend pelgrimeren. [Ben Moonen-zaal] 
 Paul Mulders: De innerlijke weg van de Latifa. [Kapel] 

 
 
Ronde 2:  15.15 – 16.00 uur 
 

 Fer van der Reijken en Hans Sevenhoven: Over het leven van de 
broeders in La Verna en de franciscaanse beweging in 
Nederland.  [Grote zaal] 

 Marlous Pigeaud: Aboriginal Art.  [Ben Moonen-zaal] 
 Gerda Scholts: Ontdek je verborgen potentieel. [Kapel] 

 
 
Ronde 3:  16.15 – 17.00 uur 
 

 Elisabeth Ouborg: Nader tot je ziel. [Grote zaal]   
 Christine Reijn: Mandala tekenen. [Ben Moonen-zaal] 
 Nel Hofmeester: Haal jij eruit wat er in je zit?  [Speciaal voor 18-

30 jarigen, Kapel]  
 
 
17.10 uur: Als afsluiting voor wie wil een korte gebedsdienst in de 
kapel. 
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Voor wie zich nader wil oriënteren… 
 

Ingrid Frissen opent een tentoonstelling van haar werk “Kunst uit het 
hart”. Figuratief en abstracte werken, in heldere kleuren,  geschilderd 
met olieverf op waterbasis (Artisan). Zie ook www.ingridfrissen.nl. In 
het najaar zullen haar werken de gang van La Verna sieren.  
 
Cocky Rotteveel biedt je de gelegenheid kennis te maken met 
schrijvend perlgrimeren. Je leert je dagboek te gebruiken als een 
aandachtige reisgenoot. Een plek waar je over ervaringen kunt 
nadenken en je je levensreis in kaart brengt. Schrijven wordt zo een 
innerlijke pelgrimage, een reis naar je hart. Verlangen om te schrijven 
en nieuwsgierigheid zijn voldoende. Data:  vrijdag 2, 16, 30 oktober en 
13, 27 november. 
 
Gerda Scholts verzorgt in het najaarsprogramma een dag over het 
thema ‘Ontdek je verborgen potentieel’. We gaan onze schaduwkant – 
met mededogen – verkennen en de kwaliteit en de kracht die daarin 
verborgen zitten tot leven brengen. Datum: 27 november. 
 
Hans Sevenhoven en Fer van der Reijken verzorgen een workshop 
over de open kloostergemeenschap van de Franciscanen en de bredere 
Franciscaanse Beweging in Nederland, waar zij deel van uit maken. 
Voor wie meer wil weten over waarom La Verna een franciscaans 
centrum is en over de broeders die het centrum meedragen.   
 
Marlous Pigeaud stelt je in de gelegenheid kennis te maken met 
‘Aboriginal Art’; 50.000 jaar oude schilderkunst, tot op vandaag oer, 
krachtig en actueel. Ze geeft een kleine demonstratie, waarna je zelf 
kunt proeven van deze bijzondere schilderkunst.  Haar cursusdata zijn: 
Dinsdagmiddag 20 oktober, 3 en 17 november, 1 december. Deze 
cursus zit al vol. Bij voldoende belangstelling organiseren we op de 
dinsdagochtenden een parallel-cursus. 

http://www.ingridfrissen.nl/
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Paul Mulders biedt een voorproefje van zijn cursus ‘De innerlijke weg 
van de Latifa' - onthulling van essentiële kwaliteiten in ons. Deze 
subtiele weg van direct zelfonderzoek stamt uit de eeuwenoude 
traditie van het Soefisme. Data: 7 en 21 oktober, 4 en 18 november. 
 
Christine Reijn biedt in het najaar een cursus aan onder de titel ‘Leven 
vanuit de oorsprong’. Daarbij gaat ze zes keer mandala tekenen; een 
bezinnend en creatief proces van ont-dekken en her-kennen wie jij 
bent en van steeds meer deze betekenis die jij bent te ervaren en te 
leven. Vanmiddag kun je met Christine en haar aanbod kennismaken. 
Data 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december. 
 
Nel Hofmeester heeft dit najaar een aanbod voor jongvolwassenen van 
18-30 jaar onder de titel: ‘Haal jij eruit wat er in je zit?’ Leer jouw 
sterke kanten kennen via de ‘checklist meervoudige intelligentie’ en 
ontwikkel op basis daarvan een studiestijl waarmee je gemakkelijker je 
opleiding, studie of beroep kunt aanpakken. De jongvolwassenen gaan 
vanmiddag vóór. Mocht er ruimte over zijn dan kunnen ook  ouderen 
eraan deelnemen. Data: 29 september, 13 oktober. 
  
Elisabeth Ouborg doet een oefening,  afkomstig uit het systemische 
werk (familie-opstellingen), en waardoor je contact met je ziel kunt 
ervaren. Dit is een voorproefje van haar aanbod ’Nader tot je ziel’; drie 
dagen  over diepe bezielende ervaringen en over hoe ze doorwerken in 
je leven. Data: vrijdag 9 oktober, 6 november en 18 december. 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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La Verna 
La Verna is een project van de Franciscanen in Nederland. Het ontleent 
zijn naam aan een berg waar Franciscus zich graag terugtrok om te 
bidden en te mediteren. In 1997 is La Verna als centrum voor spirituele 
ontwikkeling van start gegaan. Chris Elzinga en Hans Sevenhoven 
vormen in dit najaar de staf. Sinds 1 januari 2014 is Fer van der Reijken 
coördinator. 
  
Derkinderenstraat 82 
La Verna is gevestigd aan de Derkinderenstraat 82 in Amsterdam en 
vindt gastvrij onderdak in het klooster, waar een kleine communiteit 
van franciscanen woont.  
 
Vrije toegang 
Niet alle plaatsen in huis zijn vrij toegankelijk. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de kamers van de bewoners. U ziet de markeringen vanzelf.  
 
Opgave voor cursussen 
Met inschrijfformulieren of op computers via de website kunt u zich ter 
plekke opgeven voor de verschillende activiteiten van het 
najaarsprogramma. 
 
Op de hoogte blijven 
Wij noteren graag uw naam, adres en eventueel email-adres om u op 
de hoogte te houden van verdere activiteiten. U kunt zich ook opgeven 
voor onze elektronische nieuwsbrief. 
 
Vrienden van La Verna 
U kunt zich ook aanmelden als ‘Vriend van La Verna’ door La Verna 
jaarlijks met een (klein) bedrag te steunen. Met het geld kunnen we 
extra dingen voor de cursisten doen, zoals verbetering van 
cursusruimten e.d. Via een machtigingsformulier kunt u zich hiervoor 
opgeven. De gift is voor de belasting aftrekbaar. 
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Ruimten 
De Ben Moonenzaal is aan de voorkant van het huis. De Grote Zaal  
vormt de verbinding tussen de voor- en achterkant van het huis. De 
Huiskamer vindt u aan de achterkant.  De Kapel is op de eerste 
verdieping in het woongedeelte. 
 
 
 

Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam  
tel. 020 - 346 75 30 

Email: info@laverna.nl 
Homepage: http://www.laverna.nl 

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

 
 

 
 
 
 

Er gaat niets boven mond-tot-mond reclame voor la 
Verna en u bent onze beste ambassadeurs! 


