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WEBSITES VAN NIEUWE BEWEGINGEN EN GEMEENSCHAPPEN 
 

 
Naam 

 

 
Website 

 
Meer 

info op 

www.stucom.nl 

 

Arkgemeenschap www.arkgouda.nl    
Comunione e Liberazione https://nl.clonline.org     
Cursillo www.cursillo.nl   
Encounter www.encounter.nl   
Focolarebeweging www.focolare.nl 0136, 0118  
Foyer de Charité www.foyer-thorn.nl   
Geloof en Licht www.geloofenlicht.nl   
Gemeenschap Chemin Neuf www.chemin-neuf.nl    
Gemeenschap Emmanuel www.emmanuelnederland.nl   
Gemeenschap van het Heilig 
Aanschijn 

YouTube happy news to the world 
transfiguratie@hotmail.com  

  

Gemeenschap Paus Johannes 
XXIII 

www.apg23.org   

Gemeenschap van Sant’ Egidio www.santegidio.nl 0162  
Katholiek Alpha Centrum www.rk-alphacentrum.nl 0218  
Katholieke Charismatische 
Vernieuwing    /    CHARIS 

www.kcv-net.nl 
www.charis4all.nl 

0313 en rubriek 

charismatische 
vernieuwing 

 

KISI-God’s singing kids www.kisi.nl    
Legioen van Maria www.legioenvanmaria.nl   
Neo-catechumenale Weg https://neocatechumenaleiter.org 0315  
Samuel Advies voor geloofsvorming in 

gezin, parochie en school 
www.samueladvies.nl    

Werkgroep Katholieke Jongeren www.wkj.nl   
    
Gemeenschappen van de Heilige Familie Info - niet meer echt actief in Nederland    
Orde van Franciscaanse Seculieren  www.ofsnederland.nl en 

www.franciscaanseweg.nl   
  

Vanuit dit overleg: Werkgroep Pastoraal Congres: www.pastoraalcongres.nl 
Korte beschrijvingen, telefoonnummers en e-mailadressen van bewegingen: 

www.nieuwebewegingen.nl  
 
Meer hierover op stucom.nl: 
Vertegenwoordigers van deze bewegingen hebben in 2000 samen twee teksten geformuleerd waarmee ze zich 
presenteren: 0016 Gegroeid in de 20ste eeuw, over de ontstaansgeschiedenis, eigenheid van de afzonderlijke 
bewegingen en 0017 Bewegingen in de Kerk, over de ontwikkeling van de officiële r.k. kerkelijke uitspraken 
inzake de nieuwe kerkelijke bewegingen: criteria, eigenschappen, goedkeuring. De Congregatie voor de 
geloofsleer in Rome voegde daar in 2016 aan toe het document Iuvenescit Ecclesia, over de verhouding tussen 
de hiërarchische en charismatische gaven. 0432 gaat in op de vraag: Wat heeft ‘Iuvenescit ecclesia’ te zeggen 
aan kerkelijk Nederland nu? In 2015 heeft het Overleg Nieuwe Bewegingen grondslagen voor haar overleg 
vastgelegd. Secretariaat: kees@stucom.nl. 
  
Internationale lijst van door het Vaticaan erkende bewegingen en gemeenschappen. 

 
Over deze en andere bewegingen: www.stucom.nl/bewegingen, 0220, 0314, 0115 en  

de hele rubriek Nieuwe kerkelijke bewegingen op www.stucom.nl 
 

Dit is document 0314 op www.stucom.nl 
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