Marriage Encounter
1a Algemeen (wie je bent)
Naam organisatie
Jaar van oprichting
Doelstelling / missie
Zelfstandig / onderdeel van
Goedkeuring RKkerk
Internetsite
Contactpersoon
E mail adres
Stichting / bedrijf KvK

Marriage Encounter Nederland
1976
verdieping in relatie
World wide Marriage Encounter
ja
www.encounter.nl
Lian en Ben Leliefeld
b.leliefeld@planet.nl
stichting Marriage Encounter Nederland

1b Locaties in het land (waar je bent)
Plaats

Soort bijeenkomst

Frequentie

Contactpersoon
(naam, telefoon, email)

Helvoirt

eenmalig
10x per jaar

Helvoirt

Weekend voor Gehuwden en
samenwonenden.
Priesters en religieuzen.
Weekend voor Alleenstaanden

Marty en Coen van Hagen
0229 214184
hagenvan@hetnet.nl
Everike van de Waarsenburg
013 456 04 78
everike@marriage-encounter.nl
Annie van Berkel, 0411-611883
Marianne Hoeboer, 015-3695429
Aaltje Stobbelaar, tel. 050-4090155

Leuvenheim

Jongerenweekend

eenmalig
3x per jaar

eenmalig
3x per jaar

Marian en Eugène van Wijk
023 - 5256073
marianeneugene@marriage-encounter.nl

Na een weekend gevolgd te
hebben zijn er in de eigen
regio verschillende
mogelijkheden voor
maandelijkse bijeenkomsten

1c Activiteiten en jaarplanning (wat je doet en wanneer)
Datum (in 2008)
11-13
15-17
14-16
18-20
23-25
13-15
19-21
10-12
14-16
12-14

januari 2008
februari 2008
maart 2008
april 2008
mei 2008
juni 2008
september 2008
oktober 2008
november 2008
december 2008

Activiteit / initiatief

Doel

Doelgroep (voor
wie)

weekend voor gehuwden en
samenwonenden, priesters en
religieuzen.

Je droom voor je relatie
toetsen aan de realiteit
van nu.
Aandacht voor de
communicatie in je
relatie.

gehuwden en
samenwonenden,
priesters en
religieuzen.

8-10 februari 2008
25-27 april 2008
17-19 oktober 2008

weekend voor alleenstaanden

groei in communicatie

alleenstaanden

18-20 januari 2008
11-13 april 2008
10-12 oktober 2008

weekend voor jongeren

relatie en communicatie

jongeren tussen 18-30
jaar

1d Zoek en vind (je aanbod en materiaal)
Ons aanbod / materiaal

Thema/zoekwoord

Bij wie te verkrijgen
(naam, telefoon, e-mail)

Een weekend volgen

relatie en
communicatie
relatie en
communicatie

zie boven

relatie en
communicatie
relatie en
communicatie
Sacrament van het
huwelijk beleven

Lian en Ben Leliefeld

Na het weekend zijn er mogelijkheden om met
anderen de aangereikte communicatievorm in te
oefenen en te onderhouden.
Echtparen bieden begeleiding bij de communicatie in
relatie.
Echtparen kunnen in de parochie betrokken worden
bij huwelijksvoorbereiding

Lian en Ben Leliefeld

Lian en Ben Leliefeld

