CHARIS Service of Communion Nederland
www.charis4all.nl

info@
charis4all.nl
Welkom bij de CHARIS Service of Communion Nederland
HISTORIE

DOELEN

DEELNEMERS

SERVICE

PROGRAMMA

CONTACT

Charis is het Griekse woord voor genade. Daarvan komt ook het woord charisma, genadegave, en
charismatische vernieuwing, vernieuwing door de Heilige Geest en de charisma’s die God schenkt.
God geeft charisma’s in overvloed (1 Korintiërs 12 - 14).
www.CHARIS4ALL.nl betekent:
charisma’s voor allen
alle charisma’s zijn belangrijk
alle uit deze vernieuwing ontstane initiatieven samen communio laten ervaren
de ontvangen doop in Gods Geest en charisma’s delen met alle gelovigen in heel de Kerk
samen de genade van Jezus Christus voor alle mensen verkondigen
CHARIS is een internationale service die op verzoek van paus Franciscus is gevormd en in 2019
officieel van start ging. De internationale website is www.charis.international.
De pdf die je nu leest is te vinden via www.charis4all.nl. Dit is een publicatie van de CHARIS Service of
Communion Nederland. Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing zorgt voor de hosting, een
webmaster en webruimte in de vorm van een subwebsite van www.kcv-net.nl, waarop veel
informatie over CHARIS staat en eenvoudig informatie is toe te voegen. Deze subwebsite:
www.kcv-net.nl/meer/charis
Samenstelling
De statuten van CHARIS zijn vastgesteld door
het Dicasterie voor Leken, Familie en Leven in
Rome. Daarin staat dat de nationale Services
of Communion de brede en diverse familie
van katholieke charismatische vernieuwing

dienen op te bouwen en te versterken. Ze
moeten daartoe zo inclusief mogelijk zijn en
open voor nieuwe en opkomende realiteiten.
Het model richt zich meer op gemeenschap
dan op bestuur of structuur. Nationale
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Services of Communion zouden moeten
bestaan uit vertegenwoordigers van
realiteiten en uitdrukkingsvormen (expressies)
van de stroom van genade die zichzelf
identificeren als deel van katholieke
charismatische vernieuwing en die
gemeenschap willen bouwen met brede en

diverse familie van katholieke charismatische
vernieuwing. Daarin mogen inbegrepen zijn
gebedsgroepen, gemeenschappen,
netwerken, scholen voor evangelisatie,
religieuze instituten, uitgeverijen, bijzondere
bedieningen, oecumenische initiatieven, jeugd
et cetera.

Bijdragen aan internationale service
Alle nationale CHARIS Services of Communion in Europa wordt gevraagd iemand af te vaardigen naar
de Europese CHARIS Services of Communion en naar de wereldwijde Algemene Vergadering die eens
in de drie jaar leden voor de Internationale Service of Communion moet kiezen en ook de
internationale moderator.
Doelstellingen
Jean-Luc Moens, de eerste internationale
moderator, was spreker op de eerste CHARISdag in Nederland, in juni 2020. Zie hier de
teksten en video’s van zijn driedelige lezing
over de doelstellingen die paus Franciscus
meegaf aan CHARIS en ook de videoregistratie
van heel die eerste Charisdag waarvan de
deelnemers op verschillende locaties waren
en via Zoom en YouTube met elkaar
verbonden werden.
Noveenboekje
Een van de vruchten van de eerste CHARISdag was dat we nu een noveenboekje hebben
met negen thema's van paus Franciscus over
charismatische vernieuwing, bijpassende
gebeden en iconen. Dit boekje is tegen een
vrijwillige bijdrage verkrijgbaar via:
katholiekbriefapostolaat@
hotmail.com
U kunt het ook als pdf downloaden:
Hele boekje in het Nederlands
Papiamentse vertaling hele boekje
Printversie a4 zonder iconen
Toewijdingsgebed
HEER onze God, Vader in de hemel,
paus Franciscus herinnert ons
aan uw bedoelingen met de charismatische vernieuwing.
Ik kies ervoor om dienaar te zijn van deze stroom van genade.
Aan U wijd ik mij toe, mijn tijd en mijn mogelijkheden,
om uw bedoelingen met deze stroom van genade
te helpen realiseren, geleid door uw Heilige Geest.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
Meer hierover
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