CHARIS NEDERLAND

MIJN GEEST
BLIJFT IN UW
MIDDEN!
Kom en beleef de eenheid

2DE PINKSTERDAG

1 JUNI 2020
10.15U-12.10U
EN 20.00U-21.30U
ONTMOETING VIA INTERNET
IN ZOOM VANUIT VELE
HUISKAMERS EN KERKELIJK
CENTRUM RAFAEL,
UTRECHT
Lofprijzing, Eucharistie, digitale
informatiemarkt, lezing, gesprek in
deelgroepen, gebedsteams, toewijding
en aanbidding.
Visit www.charis4all.nl for more
information.

Op initiatief van paus Franciscus hebben
katholieke charismatische initiatieven een
nieuw internationaal dienstwerk gevormd
onder de naam CHARIS. Op nationaal
niveau krijgt dit gestalte in een Service of
Communion, die in Nederland de open dag
op 1 juni verzorgt. Spreker Jean-Luc Moens
is de eerste internationale moderator van
CHARIS. Hij kent de charismatische
vernieuwing vanaf de beginjaren en
heeft een lange staat van dienst in de
internationale Gemeenschap Emmanuel. Hij
is opgegroeid in België en werkte onder
meer in Afrika. Hij spreekt over de drie
doelstellingen die paus Franciscus aan
CHARIS meegaf:
1. verbreiding van de doop in de Geest.
2. eenheid onder alle christenen
bevorderen.
3. dienst aan de mensen die materieel of
geestelijk arm zijn.
De Nederlandse tak van CHARIS is in
opbouw. Nu al betrokken zijn: Stichting
Katholieke Charismatische Vernieuwing,
Gemeenschap Emmanuel, het netwerk van
Antilliaanse en Arubaanse gebedsgroepen,
Bezinningscentrum Emmaus, Gebedshuis
Bethanië, Gemeenschap Heilig Aanschijn,
Toward Jerusalem Council II, Gemeenschap
Chemin Neuf, LifeTeen en de Gemeenschap
van de gekruisigde en verrezen Liefde.

Programma
Iedereen kan op www.charis4all.nl deelnemen via Zoom (vanwege het coronavirus).
Ochtendprogramma:
10.30u lofprijzing
11.00u korte pauze
11.10u eucharistieviering met een
bijzondere toewijding. Een
toewijdingsgebed vind je in het boekje
Noveengebed: Dienstbaar aan de stroom van
Gods genade via deze link.
12.15u uitleg en infomarkt op
www.charis4all.nl
Avondprogramma:
20.00u lezing door Jeans-Luc Moens, met
halverwege gesprek in deelgroepen in
Zoom.
21.00u Eucharistische aanbidding.
Tijdens de aanbidding kun je met je laten
bidden via een digitale gebedsruimte.
Noveengebed (gratis download) met negen
teksten van paus Franciscus over
charismatische vernieuwing:

www.charis4all.nl
INFO
info@charis4all.nl,
0343-578814

