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800 JAAR REGEL 
VAN FRANCISCUS VAN ASSISI

Kenny Brack, Halewijn 2021
14,95 euro

Franciscus zocht zijn leven lang naar het 
goede leven. Hij vond het midden Gods 
schepping en bezong ze. Vlugger dan hij 
dacht, kwamen er mensen die hem wilden 
volgen in die zoektocht. En waar mensen 
samenleven daar wordt geregeld en geordend. Gaandeweg zag 
een echte regel voor de Minderbroeders het levenslicht. Die ordere-
gel van Franciscus van Assisi bestaat dit jaar 800 jaar.

In dit boekje laten 28 totaal verschillende mensen hun licht schijnen 
op hun geliefde vers uit de regel van Franciscus. Eén werkt voor het 
Europees Parlement en is tegelijk medeoprichter van Youfra Vlaan-
deren. Een ander is bisschoppelijk vicaris en voorzitter van IJD 

goed boek

31 juli

zoek.
kerk in dekenaat Genk

p

u n t

zoekpunt.dekenaatgenk.be        •               @zoekpunt

verboden op de openbare w
eg te w

erpen

Vlaanderen. Iemand is jongerenpastor in de Antwerpse Noorderkempen 
en een ander is dierenarts in de buurt van Averbode. Voor het overige 
zijn er nogal veel kapucijnenbroeders bij … maar de verscheidenheid 
onder hen is ook enorm groot.

De regel van Franciscus inspireert zoveel mensen en leert mensen op 
een andere manier naar het leven kijken. De reflecties in dit boek willen 
jou helpen om van je leven een feest van dankbaarheid te maken, in wel-
ke omstandigheden je het ook mag lezen.

U kan dit boek inkijken in Zoekpunt vanaf zaterdag 31 juli. En het
is er ook te koop. Vanaf zaterdag 7 augustus kan u het inkijkexemplaar
ook voor een week lenen.

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie
met een zinvolle beleving, een vakantie met een +.
Van donderdag 1 juli tot en met zondag 15 augustus is er iedere dag
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @zoekpunt en de website dekenaatgenk.be.
MAANDAG  bezinnend wandelen
DINSDAG  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten 
  die in de Bijbel voorkomen)
WOENSDAG  een open kerk bezoeken
DONDERDAG  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar)
VRIJDAG  opruimen in je huis en in je hoofd
ZATERDAG  een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt
  en de week nadien uit te lenen)
ZONDAG  rustdag met een inspirerende gedachte

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken,
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen,
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal 
Informatiecentrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt).


