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Activiteit: Lezing: "Franciscus en de Sultan: Christendom en Islam, 

samen op zoek naar vrede." Door prof. dr. Gerard Pieter Freeman.  

 
Wanneer: Woensdag 25 september 2019  om 19.30 uur  
Locatie: Kloosterkapel Paterskerk, Biest 43 te Weert 

 

 

Weert, 25 augustus 2019 
 
Aan de dames en heren leden van de kring Weert van het LGOG 
 
Geachte dames en heren, 
 
Al 80 jaar zijn wij nauw verbonden met de Franciscanen van de Biest. Ons 
gewaardeerd lid, gardiaan Gerard Heesterbeek OFM, organiseert mede een 
bijzondere bijeenkomst over Christendom en Islam.   
 
Achthonderd jaar geleden, in 1219,  ging Franciscus van Assisi tijdens een  
kruistocht ongewapend naar sultan Malik al-Kamil toe om over vrede te 
spreken. De sultan was de leider van de moslims. De leider van het 
christenleger was fel tegen Franciscus’ actie. Franciscus kwam op voor 
waarden als vrede, dialoog en menselijke waardigheid. Franciscus’ tocht sprak 
in zijn tijd erg tot de verbeelding. Er zijn daar veel oude verhalen over. In onze 
tijd geldt Franciscus als voorloper van de dialoog tussen christenen en 
moslims. 
 
 
 
 



De gardiaan  vroeg ons met nadruk  om dit historische thema, dat weer actueel 
is, onder uw aandacht te brengen. En dat doen we uiteraard, want het 
onderwerp zal velen van u  interesseren. 
 
Gerard Pieter Freeman, emeritus hoogleraar franciscaanse spiritualiteit, 
spreekt hierover in de Vredesweek, op woensdag 25 september aanstaande in 
Weert, op uitnodiging van de Oecumenische Werkgroep Weert. 
 

          
 
Hij behandelt vragen als: 
– hoe betrouwbaar zijn de verhalen hierover? 
– wat ging Franciscus precies doen en hoe reageerde de sultan? 
– is Franciscus’ actie een voorbeeld voor christenen in de omgang met 
moslims in onze tijd? 
 
De lezing wordt muzikaal omlijst door Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van der 
Kaaij.  
 
Na de pauze is er ruimte voor gesprek. 
 
De lezing vindt plaats in de kloosterkapel van de Paterskerk, Biest 43 in Weert. 
Aanvang 19.30 uur. 
 
De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten                                               Paul Lammeretz 
Voorzitter                                                    Secretaris 
 


