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Wat is de opzet van de cursus?
Mensen helpen het katholieke geloof (verder) te verkennen en te (gaan) beleven.
Korte beschrijving van de inhoud van de cursus
CaFE (Catholic Faith Exploration) is een aanbod om op een ontspannen manier het
katholieke geloof te verkennen (precatechese). De opzet van een bijeenkomst is heel
eenvoudig: koffie/thee, het bekijken van een dvd met daarop een inleiding, daarna
gesprekgroepjes met een drankje erbij. Het cursusmateriaal bestaat uit dvd's en een
handleiding.
Er zijn twee series van CaFE beschikbaar in de Nederlandse taal: CaFE 1: God beter leren
kennen (David Payne) en CaFE 2: De katholieke Kerk verkennen (Marcellino d'Ambrosio).
CaFE 1: God beter leren kennen (zeven bijeenkomsten)
1. God beter leren kennen
2. Gods liefde leren kennen
3. Gods vergeving leren kennen
4. Gods hulp leren kennen
5. Gods Woord leren kennen
6. Gods Geest leren kennen
7. Gods hoop leren kennen
CaFE 2: De katholieke Kerk verkennen (acht bijeenkomsten)
1. Hebben we de Kerk nodig?
2. De Doop
3. Het Vormsel
4. Persoonlijk gebed
5. Wat is de Mis?
6. Hoe kunnen we de Mis meer beleven?
7. Het hart zuiver houden
8. Maria en de heiligen

Wat is de doelgroep?
CaFE is voor volwassenen. Ook is CaFE zeer geschikt als vervolg van de Alpha-cursus.
Daarnaast is een versie (plugged in-Youth CaFE) beschikbaar voor tieners (12-21 jaar).
plugged in-Youth CaFE telt zes bijeenkomsten met ijsbrekers, dvd-clips en erover doorpraten
met cola en chips. De thema’s zijn:
1. Is daar Iemand?
2. Deze man was God
3. Geboren om te sterven
4. Get plugged in
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5. Voedsel voor de ziel
6. Alive & kicking: Bekijk de trailer!
Hoeveel bijeenkomsten zijn er?
CaFE 1 bestaat uit zeven bijeenkomsten en CaFE 2 uit acht bijeenkomsten.
Wat is er voor nodig om de cursus te geven?
Nodig is een persoon of een kernteam dat de cursus organiseert. Daarnaast zijn er een
aantal medewerkers nodig, die een gespreksgroepje kunnen leiden.
Ook moet er apparatuur (beamer, tv, dvd-speler) aanwezig zijn.
Indien de cursus in een parochie(regio) wordt gegeven is er toestemming nodig van de
betreffende pastoor.
Het cursusmateriaal met de prijzen:
• Set CaFE 1 God beter leren kennen: 2 dvd’s + Handleiding € 85
• Set CaFE 2 De Katholieke Kerk verkennen: 2 dvd’s + Handleiding + boek € 95
• Extra Handleidingen kosten € 7,50 per exemplaar
• Bij CaFE 2 is het belangrijk om het boek ‘De Katholieke Kerk verkennen’ aan te reiken
aan de deelnemers (ze kunnen dit zelf aanschaffen; los verkrijgbaar ad € 12,50)
• Tekstbladen voor de deelnemers om thuis door te lezen (te kopiëren uit de
Handleiding)
CaFE 1 bevat tevens een instructieaflevering voor de medewerkers. Het is aan te bevelen om
voorafgaand aan de cursus één avond te plannen om met de medewerkers de opzet van de
cursus en hun taak op de avond toe te lichten en te bespreken.
Wat is het unieke van deze cursus?
De dvd’s die een eigentijds karakter geven aan de cursus en het voordeel bieden dat er niet
naar een inleider hoeft te worden gezocht. De cursus is dan ook relatief gemakkelijk te
organiseren.
Meer informatie
Zie hieronder.
Materiaal (of info-pakket) bestellen bij
Stichting Katholiek Alpha Centrum
Oude Molstraat 37
2513 BA Den Haag
E info@rk-alphacentrum.nl
T (070) 356 33 73.
www.rk-alphacentrum.nl
Er is ook promotiemateriaal van CaFE te bestellen, zoals posters, flyers en promotiekaartjes.
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