WIJZIGINGEN
op de informatie uit de brochure 'Informatie over nieuwe
bewegingen en gemeenschappen in katholiek Nederland,
uitgave 2008'.

Datum
27 - 10 - 2010
27 - 10 - 2010

Wijziging
Geloof en Licht heeft deze Nederlandse website: www.geloofenlicht.nl
Nieuw toegevoegde beweging / gemeenschap:
Orde van Franciscaanse Seculieren

Leden van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) streven een
evangelische leefwijze na, waarbij we ons laten inspireren door Franciscus
en Clara van Assisi. Dat we hier serieus mee bezig willen zijn onderstrepen
we door het afleggen van een plechtige gelofte (professie). Begrippen als
vreugde, eenvoud, dragen, teruggeven, gerechtigheid en verbondenheid met
de schepping zijn de kernwaarden in deze franciscaanse leefwijze. Wij
stimuleren elkaar op deze weg door middel van bijeenkomsten en gebed.
De OFS is een internationale organisatie binnen de (rooms-) katholieke
kerk. De OFS is aanwezig in 110 landen en telt wereldwijd meer dan
400.000 leden en daarnaast 70.000 jeugdleden. De kerneenheden bestaan uit
(soms plaatsgebonden) kleine broeder- en zusterschappen. Deze groepen
komen meestal maandelijks bijeen op een doordeweekse avond of zaterdag.
Een aantal van hen organiseert daarnaast bijzondere bijeenkomsten. De
belangrijkste taak van het landelijk bestuur is het ondersteunen van deze
broeder- en zusterschappen.
OFS-Nederland geeft een eigen tijdschrift uit: “Doortocht”, administratie:
Mariette Fleur, Graaf Adolfstraat 20, 4141 JK Leerdam, tel. 0345-841880,
email: info@ofsnederland.nl) en heeft een eigen website,
www.ofsnederland.nl. Samen met alle franciscaanse groepen en orden in
Nederland hebben ze www.franciscaanseweg.nl.
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Nieuw toegevoegde beweging / gemeenschap:

Katholiek Alpha Centrum
Stichting Katholiek Alpha Centrum richt zich op methoden van precatechese en verzorgt instructie-bijeenkomsten voor parochies om (één van)
deze cursussen zelf te gaan geven:
* Alpha-cursus
- 10 weken over de kern van het geloof
- 2 series dvd’s met uitleg over de katholieke Kerk
* CaFE
* Youth CaFE
- flitsende tienerversie met dvd’s
* Marriage Course - voor gehuwden
* Pre Marriage Course - huwelijksvoorbereiding
* WaaromJezus?-rk - via internet 4 weken met eigen e-coach het geloof
verkennen
De terugkerende formule is: laagdrempelig, ruimte voor onderlinge
gesprekken en heldere uitleg over de kernpunten van het christelijk geloof.
Materiaal is beschikbaar. Zie de sites.
Stichting Katholiek Alpha Centrum
www.rk-alphacentrum.nl
www.waaromjezus-rk.nl
Oude Molstraat 37
2513 BA DEN HAAG
tel. 070 - 35 63 373
info@rk-alphacentrum.nl
Helen Opstal
Jeroen Smith pr.
coördinatoren
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Nieuw toegevoegde beweging / gemeenschap:
Kinder- en Jeugdwerk Samuel
Samuel is niet in de eerste plaats een (verzend)boekhandel. Wij zijn er om u
informatie en advies te geven op het gebied van geloofsopvoeding en
catechese, thuis en in de kerk. Samuel heeft al vele jaren ervaring en
contacten met parochies door het hele land. De meeste Samuel medewerkers
zijn ook zelf actief in jeugdwerk in de kerk.
Alle Samuel medewerkers doen hun werk Pro Deo. Iedere maandag,
dinsdag en donderdag wordt er door de aanwezige medewerkers samen
gebeden voor verschillende intenties die met het Samuel werk te maken
hebben.
U bent ook van harte welkom om in onze winkel uitgebreid alle materialen
te komen bekijken. U kunt rustig aan een tafel zitten om dingen door te
lezen en wij bieden u koffie en thee aan.
Het beleid van Samuel wordt bepaald door een denkteam dat vijfmaal per
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jaar bij elkaar komt om de grote lijnen uit te zetten. Daarnaast zijn er
verschillende vrijwilligers op maandag en donderdag in de winkel
werkzaam die bestellingen aannemen, de verzending verzorgen en
bezoekers ontvangen. De Samuel telefoon is dagelijks bereikbaar voor uw
vragen en bestellingen.
Alles wat Samuel verkoopt, is door een van de teamleden gelezen en
bekeken of het goed bruikbaar is voor de geloofsopvoeding in onze kerk.
Wij kunnen u ook persoonlijk adviseren over (kinder) bijbels en andere
boeken voor de geloofsopvoeding thuis en catechese in de parochie.
Boek- & Infowinkel Samuel,
Spoorlaan 126, 5061 HD Oisterwijk
Dagelijks telefonisch bereikbaar:
op maandag, dinsdag en donderdag, 10-17 uur ( 013 - 528 59 81 );
en op woensdag en vrijdag, 10-13 uur ( 073 - 657 65 30 ).
info@stichtingsamuel.nl,
www.stichtingsamuel.nl
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Het in de brochure vermelde webadres van Marriage Encounter is
gewijzigd. Het is nu: www.encounter.nl.
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