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Dit beleidsplan beschrijft de werkzaamheden en de besteding van het vermogen van de
Regio Nederland van de Prelatuur van het Opus Dei. Meer informatie is verkrijgbaar via
haar website: www.opusdei.nl

De prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei (kortweg: Opus Dei) is een instelling van
de Rooms Katholieke Kerk. De prelatuur heeft tot doel mee te werken aan de evangelische
zending van de Kerk. Zij wil alle mensen helpen om Christus te ontmoeten in het werk,
het gezinsleven en de dagelijkse bezigheden. Daartoe biedt het Opus Dei geestelijke
begeleiding, bezinningsbijeenkomsten, godsdienstlessen en andere activiteiten van
godsdienstige aard aan. De activiteiten staan voor iedereen open en vinden plaats in centra
van het Opus Dei, in kerken of parochies of thuis bij een van de deelnemers. In Nederland
is de prelatuur als regio georganiseerd. De regio is een zelfstandig onderdeel van het R-K
kerkgenootschap in Nederland.

De pastorale activiteit van de regio in de periode 2017-2020 richt zich naar “de centrale
rol van de Persoon van Jezus Christus, die wij willen leren kennen, met wie wij willen
omgaan en die wij willen liefhebben” (pastorale brief van de prelaat van 14 februari
2017). Deze activiteit is in het bijzonder gericht op het gezinsleven, de jeugd en de hulp
aan mensen in nood.

In 2017 zullen de volgende bezinningsdagen worden georganiseerd:

Voor dames

 16-02 t/m 19-02-2017
 23-02 t/m 26-02-2017
 23-03 t/m 26-03-2017
 19-10 t/m 22-10-2017
 23-10 t/m 26-10-2017
 02-11 t/m 05-11-2017
 16-11 t/m 19-11-2017
 30-11 t/m 03-12-2017

Voor heren

 30-01 t/m 02-02-2017
 02-03 t/m 05-03-2017
 16-03 t/m 19-03-2017
 04-05 t/m 07-05-2017
 05-10 t/m 08-10-2017
 23-11 t/m 26-11-2017

Priesters

 08-10 t/m 12-10-2017



Het vermogen van de regio wordt gevormd uit giften en legaten van weldoeners. Het
vermogen wordt aangewend om te voorzien in de vormingsactiviteiten en eventuele noden
van priesters van de prelatuur. Ook kunnen projecten van godsdienstige of charitatieve
aard die leden van de prelatuur in binnen en buitenland opzetten worden ondersteund.
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