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Uitnodiging

OPEN CHARISDAG 24 MEI 2021, 2E PINKSTERDAG

Iedereen is hier welkom online en via Radio Maria
Om samen de komst van de Heilige Geest en de onderlinge verbondenheid te vieren.

Ter plekke in Utrecht aanwezig:
twintig parochianen die zich via de website van de parochie aanmelden en
twintig vertegenwoordigers van de Vernieuwing, die zich via de coördinator van CHARIS hebben
aangemeld, in principe van elke CHARIS-participant* enkelen.
De dag is voor iedereen online te volgen via het YouTube-kanaal Rafaelkerk Utrecht,
de eucharistieviering is ook te volgen via Radio Maria.
(Op elk onderstreept woord kunt u klikken om naar die internetpagina te gaan.)

Programma
10.00 uur aankomst/ontmoeting van de deelnemers
10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: priester Koos Smits
Zang en muziek: Cissy, Bas en Lotte Suijkerbuijk
11.30 uur interview over hoe het gaat met CHARIS
12.00 uur Lunch en ontmoeting (deelnemers in Utrecht nemen zelf een lunchpakket mee, online
deelnemers kunnen elkaar de hele dag opzoeken op het digitale kerkplein. Zie onder.)
13.00 uur Presentatie en beeldmeditatie bij de nieuwe Heilige Geest-icoon, gemaakt door Geert
Hüsstege voor deze dag, een icoon van de Heilige Drie-eenheid, in de oosterse traditie de icoon van
de Heilige Geest.
Deze beeldmeditatie is online te volgen via het YouTube-kanaal Rafaelkerk Utrecht.
Er wordt een permanente beeldmeditatie van gemaakt op het YouTubekanaal Happy news to
the world van de Gemeenschap Heilig Aanschijn. Bij deze presentatie is ook lofprijzing.
Elkaar online ontmoeten
Tijdens de uitzending via YouTube kunt u elkaar begroeten en berichtjes plaatsen via de chat. Van
harte aanbevolen.
Heel deze dag kunt u elkaar opzoeken, zien en met elkaar spreken op dit digitale kerkplein**(gebruik
eventueel deze handleiding als u voor het eerst naar dit digitale WonderMe kerkplein komt).
Als je eenmaal op dit Kerkplein bent kunt u zich met de muis van uw computer en met de
pijltjestoetsen verplaatsen naar iemand die u wilt ontmoeten. Er zijn ook vijftien genummerde
“rooms/kamers” op dit kerkplein waar u heen kunt bewegen, met namen als Meetingpoint, Na het
programma, Veldhospitaal, Drankje&Hapje en Kapel.
*Bij de Nederlandse tak van CHARIS zijn onder meer betrokken:
Het netwerk van Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, Het netwerk van Antilliaanse en Arubaanse groepen,
Bezinningscentrum Emmaus, Gebedshuis Bethanië, Gemeenschap Emmanuel, Gemeenschap Heilig Aanschijn, Toward
Jerusalem Council II, Gemeenschap Chemin Neuf, LifeTeen, Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde ('De
Kommel'), Unbound Nederland. Hun gezamenlijke webadres in Nederland is www.charis4all.nl
**WonderMe Kerkplein is een vrucht van het Pastoraal Congres van de gezamenlijke nieuwe bewegingen.
Deze dag is georganiseerd door de CHARIS Service of Communion voor Nederland
Coördinator Kees Slijkerman info@charis4all.nl
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