
Parochies, gemeenschappen en kleine initiatieven zijn 
steeds op zoek naar hulpmiddelen om te groeien in 
vitaliteit, geloof, dienstbaarheid en verbondenheid. Door 
Resurrexit bieden Twitteren met GOD en het Katholiek 
Alpha Centrum materiaal, ervaring en ondersteuning. 
Stap voor stap op weg naar een nieuwe vitaliteit. Uniek 
in dit aanbod is de persoonlijke begeleiding. Bij de 
keuze, het opzetten, en het realiseren van deze stappen 
helpen wij graag.

Waarom kiezen voor Resurrexit?

·      Grote diversiteit in aanbod, ook online

·      Jarenlange ervaring

·      Innoverend en creatief

·      Nieuw licht op parochieleven en diaconie

·      Maatwerk met persoonlijke begeleiding

·      Flexibel aan te passen aan wat nodig is

·      Het begint waar je nu bent

Hoe vind je Jezus?
Internetcursus voor je eigen geloofsweg
Teksten en filmpjes geven uitleg. Een e-coach gaat in op al je 
reacties en vragen. Het interactieve online maakt deze cursus 
uniek.

 ▷ hoevindjegod-online.nl 

Alpha
Verken het christelijk geloof
Een eigentijdse 10-weken cursus. Er is ruim gelegenheid voor 
ontmoeting en gesprek. Aan bod komen thema’s als: ‘Wie is 
Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bidden? Waar ervaar je God?’

 ▷ rk-alphacentrum.nl/alpha 

Twitteren met GOD
Ga op zoek naar antwoorden op je vragen
Elke gelovige, jong of oud, heeft vragen over geloof en leven. Door 
naar antwoorden te zoeken, kun je in geloof groeien. Je zult ook 
jouw vragen aantreffen bij de meer dan 200 vragen. Beschikbaar 
in zo’n 30 talen.

 ▷ tweetingwithgod.com 

Geschikt voor kennismaking met  
de kern van het geloof (Kerygmatisch)

App Tweeting with GOD
Vind steun bij je gebed en antwoorden to go
Ga onderweg op zoek naar antwoorden op honderden brandende vragen over 
het geloof. Deze gratis app is je dagelijkse metgezel, met gebeden, bijbelle-
zingen van de dag, en het volgen van de Mis in vele talen. 

 ▷ tweetingwithgod.com/app

 ▷ download de app in de App Store | Google Play

Sycamore
20 video’s over het katholiek geloof
In 25 minuten wordt een aspect uitgelegd. Telkens gaan we met elkaar in 
gesprek. Wat is echte vrijheid? Is het geloof een gave? Is de Bijbel betrouw-
baar? En veel meer… Met getuigenissen en mooie voorbeelden.

 ▷ rk-alphacentrum.nl/sycamore

3MC - 3 Minuten Catechese
72 tekenfilmpjes van ong. 3 minuten
De hele katholieke leer helder uitgelegd in korte filmpjes. Op veel manieren te 
gebruiken. De bijgevoegde handleiding toont alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld 
bij ouderavonden, vormselgroepen, illustratie bij de Catechismus of Youcat…

 ▷ 3minutencatechese.nl 

www.resurrexit.eu
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 ▷ Vrijheid en gebed

Er is geen grotere vrijheid dan zich te laten leiden door de Heilige Geest, af te zien 
van gedetailleerd plannen en controleren, en ons in plaats daarvan te laten ver-
lichten en te laten leiden waarheen Hij wil... Ons gebed heeft missionaire kracht!

Paus Franciscus  [Evangelii Gaudium, 280-281]

A - Alle leeftijden
D - Diaconie
G - Groepsgebruik
J - Jongeren
K - Kennismaking met het geloof 
O - Ontdekken, groeien en ontmoeten
P - Persoonlijk gebruik
S - Sacramentenvoorbereiding
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Online met Heiligen
Vrienden voor de eeuwigheid 
Ga samen met de heiligen op zoek naar antwoorden op moderne levens-
vragen. Ontmoet op iedere pagina andere heiligen. Scan hun afbeelding 
in het boek met de gratis app en leer deze online verder kennen.

 ▷ onlinemetheiligen.com 

App Online with Saints
De heiligen zijn je vrienden en metgezellen 
Je bent niet alleen op je geloofsreis. Vraag de heiligen voor je te bidden. 
Leer hen kennen door hun ‘social media profiel’ met posts over hun leven, 
video’s, veel extra's; en maak zelfs een selfie met de heilige!

 ▷ onlinewithsaints.com 

 ▷ download de app in de App Store | Google Play

Catholicism
Een rondreis door de wereld van de katholieke Kerk
10 video inleidingen gefilmd in 15 landen op 50 locaties. Bisschop Barron 
weet heel boeiend uitleg te geven over God, de leer van Jezus, de apos-
telen, Maria, de Kerk, bidden, de Eucharistie… Om met elkaar te bekijken.

 ▷ Catholicism.nl 

GOD woont naast je
‘Houd van je medemens als van jezelf’
Als je deze woorden van Jezus in de praktijk probeert te brengen, kom je voor 
veel vragen te staan. De antwoorden in dit boek zijn gebaseerd op de sociale 
leer van de Kerk, die je oproept om je naaste te helpen. Diaconie is een 
belangrijke katholieke opdracht voor alle gelovigen en gemeenschappen.

 ▷ godwoontnaastje.com

CaFE en Youth CaFE
Verken en verdiep je weg met God
De CaFE-formule is heel eenvoudig: je kijkt samen een video, waarna 
de bar opengaat om samen te spreken over wat je zag. Vier series:  
God beter leren kennen, De katholieke Kerk verkennen, Amazing Gift, 
Maria – Ja tegen God.

 ▷ rk-alphacentrum.nl/cafe

Samen groeien in geloof
Moderne interactieve cursus voor groepen
Het handboek helpt zowel beginnende groepsleiders als ervaren leraren 
om samen in een groep te werken aan groei, geloofsuitwisseling, 
sacramentenvoorbereiding, diaconie... In 18 hoofdstukken op basis van 
Twitteren met GOD en Online met Heiligen.

 ▷ samengroeieningeloof.com   

Hoe vind je de Kerk?  
en Follow God’s Voice
Alles wat je altijd al over de Kerk wilde weten
Online cursus met heel veel weetjes over de katholieke Kerk. Beleef je 
het katholieke geloof al dan kan je ook je eigen plek in de Kerk zoeken 
(roeping). Daarvoor is de internetcursus Follow God’s Voice. 

 ▷ hoevindjegod-online.nl 

 ▷ VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Dagelijkse posts en video’s die geloof en leven met elkaar verbinden.

Geschikt om te ontdekken, groeien 
en te ontmoeten (Mystagogisch)

Een initiatief van: 

Neem contact op met  
info@resurrexit.eu of bel 06 1883 1095
www.resurrexit.eu

 ▷ CASUS AAN DE SLAG

Resurrexit biedt stappen naar een Kerk die doorgaat:

·      De huidige situatie in kaart brengen

.     Toekomstwensen samenbrengen

·      Stappenplan opstellen

·      Beginproject(en) opzetten

·      Evaluatie en hoe verder
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/TweetingwithGOD

@TweetingwithGOD

@TwGOD_en

/katholiek.alphacentrum

@KathAlphaCentr

/KathAlphaCentrum

Twitteren met GOD heeft op verschillende manieren mijn ogen 
geopend. Ik vond antwoord op veel van mijn vragen, en vooral 
groeide ik in geloof op een heel natuurlijke manier. Nu wil ik op 
mijn beurt anderen helpen groeien in geloof! – Marie

In de internetcursus Hoe vind je Jezus? heb ik de 
basis opgehaald, nagedacht en mijn eigen visies 
onder woorden gebracht. Daarnaast vond ik het 
erg fijn op een gestructureerde manier bezig te 
gaan met mijn geloof. Het bracht me weer vaker in 
de kerk, wat ik erg mooi vind. - Nico


