
Het Werk 
 
1a Algemeen (wie je bent) 
 
Naam organisatie Geestelijke Familie “Het Werk”  

Familia Spiritualis “Opus”, f.s.o. 
Jaar van oprichting In 1959 kerkelijke oprichting in het bisdom Doornik (B)  

In de loop der jaren kerkelijke erkenning in een twintigtal diocesen 
in verschillende landen.  In de meeste landen zijn wij ook 
civilrechtelijk erkend als stichting of een gelijkaardige vorm. 
In 2001 kerkelijke goedkeuring als Instituut van pauselijk recht 
(Rome). 

Doelstelling / missie De Kerk liefhebben  en dienen in eenheid en waarheid.  De 
katholieke leer zuiver bewaren, beleven en doorgeven.  De eenheid 
opbouwen in alle geledingen. Het godgewijde leven steunen en de 
leken mee uitnodigen op de weg van geloof, hoop en  liefde. 

Zelfstandig / onderdeel van “Het Korenveld” is ons huis in Nederland.  Het is één van de centra 
van de Geestelijke Familie die internationaal verspreid is. 

Goedkeuring RKkerk Van Pauselijk recht in 2001 
Internetsite www.hetwerk-fso.org 
Contactpersoon Zr. Lieve Bommerez, f.s.o. 
E mail adres hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org 
Stichting / bedrijf KvK Kerkelijke Stichting “Het Werk” 
 
1b Locaties in het land (waar je bent) 
 
Plaats Soort bijeenkomst Frequentie Contactpersoon  

(naam, telefoon, email) 
Het 
Korenveld 

Aanbiddingsavonden 
Aanbiddingsdagen 
Bezinnningsavonden 
Bezinningsdagen 
Retraites 
Cursussen 
Allerhande activiteiten voor alle 
leeftijdsgroepen 

Zeer 
verschillend en 
volgens 
noodzaak, 
aanvraag of 
aanbod 

Zr. Harlinde Oversteyns of 
zr. Lieve Bommerez 
Tel. 046 – 442 12 82 
E-mail: 
hetwerk.korenveld@fso-
be-nl.org 

In de 
parochies van 
onze priesters  

Persoonlijke begeleiding 
Gezinnen afzonderlijk of enkele 
gezinnen samen 
Groepsactiviteiten 
Inbouw in parochieactiviteiten 

idem Deken Theo van Galen, 
f.s.o. 
Tel. 045-57 13 682 
E-mail: 
th.v.galen.fso@kpn-
officedsl.nl 
Pastoor Wim Miltenburg, 
f.s.o. 
Tel. 045 – 54 26 767 
E-mail: 
w.miltenburg@wanadoo.nl
 

 



1c Activiteiten en jaarplanning (wat je doet en wanneer) 
 
 
Datum (in 2008) Activiteit / initiatief Doel Doelgroep 

(voor wie) 
Elke eerste zondag 
van de maand 

16.00u Aanbiddingsuur voor 
roepingen in de parochiekerk 
van de H. Clemens te 
Merkelbeek met het samen 
bidden van het kerkelijk 
avondgebed, de vespers.  
Daarna  samenzijn in Het 
Korenveld (naast de kerk)  

Gebedsbegeleiding en 
het wekken van de zorg 
voor roepingen in de 
gezinnen 

Iedereen 

Elke avond 20.00u Aanbiddingsuur met 
Dagsluiting 

Gods verheerlijking en 
het leggen van de 
grondslag voor ieders 
opdracht. 

Iedereen 

Gebedsweek voor 
de eenheid 18-25 
januari 

Elke dag bijzondere 
avondaanbidding te 20.00uur 
Op 18 en 25 januari de hele 
dag aanbidding 

Bede met en tot Jezus 
om eenheid in de 
gezinnen, de 
gemeenschappen, de 
Kerk en heel de wereld 

Iedereen 

Begin Vastentijd 40-urengebed in de huiskapel 
Mogelijkheid tot verdieping  
of retraite, persoonlijk, in 
kleinere of grotere groep 

Voorbereiding op de 
Veertigdagentijd voor de 
gezinnen 

Iedereen 

19 maart 
Daar het dit jaar op 
de woensdag valt in 
de Goede Week 
wordt het 
vervroegd naar 
Palmzondag 16 
maart. 

Herdenking van de inzegening 
van het huis in 1984. 
Familiedag met inleiding, 
samenzijn en lichtprocessie in 
de tuin met kruisweg. 

Dank om Gos zegen en 
bede om verdere groei, 
bekering en 
vruchtbaarheid op Gods 
akker, de Kerk. 
Vertrouwen opbouwen in 
Sint Jozef en opzien naar 
zijn voorbeeld als vader 
van het gezin. 

Iedereen 

12 mei 
(pinkstermaandag) 
en 15 augustus 
(Maria 
tenhemelopneming) 

Familiebedevaart naar Villers-
Notre-Dame in België naar 
Maria, Zetel van de Wijsheid. 
Tevens familiedag in het 
centrum van “Het Werk” daar 
ter plaatse. 

Liefde voor Maria 
versterken in de gezinnen 
en zin voor gemeenschap 
voeden. 

Iedereen 

30 mei – Feest van 
het H.Hart 

20.00u Aanbiddingsdag met 
mogelijkheid voor inleiding, 
gesprek, verdieping alleen of 
in groep 

De liefde wekken tot het 
H.Hart van Jezus, bron 
van alle goed. 

Iedereen 

 
1d Zoek en vind (je aanbod en materiaal) 
 
 Diverse brochures  Het Korenveld 
 


