Ik meld aan als abonnee op
Salesiaans Contact:

naam:
straat:
postcode en woonplaats:

Vul de gegevens in en stuur ze in een
gefrankeerde envelop naar de ledenadministratie.
(z.o.z.)

Reikhalzend zien onze lezers uit naar de postbode
rond de datum dat Salesiaans Contact weer zal
verschijnen. En velen lezen het blad in één adem
uit als het eenmaal binnen is. Ze beleven er
plezier aan en putten er kracht en inspiratie uit.
Het doet ons goed als zulke berichten ons
bereiken. Dan weten we dat onze inspanningen
niet voor niets zijn.

De gevraagde bijdrage is € 20.00 per jaar,
over te maken op rekeningnummer
NL46ABNA0231605080
t.n.v. Provincialaat osfs Schijndel
o.v.v. Salesiaans Contact
BIC: ABNANL2A

Salesiaans Contact is een kwartaalblad dat wordt
uitgegeven door de Nederlandse Provincie van de
Oblaten van Sint Franciscus van Sales. Doel is de
verspreiding van het Salesiaans gedachtegoed en
het geven van informatie. De artikelen in dit
tijdschrift ademen een Salesiaanse spiritualiteit uit
en worden geschreven vanuit een Salesiaanse
bezieling.

Franciscus van Sales
De Salesiaanse 'weg' is een weg voor iedereen,
duidelijk, eenvoudig en passend bij elke
levensstaat. Je hoeft niet in een klooster te leven
om een goed Christen te zijn, zegt Franciscus van
Sales. 'Bloei waar je bent geplant'. Wees wie je
bent en ben dat met overtuiging, zachtmoedig,
bescheiden, geduldig en standvastig. Franciscus
was de grondlegger van de lekenspiritualiteit. Zijn
leer is van alle tijden, evangelisch en realistisch
tegelijk, mild en begripvol. In zijn tijd was hij
progressief en revolutionair.
En dat durven wij ook te zijn.
Wij schrijven vanuit ons gewone dagelijkse leven
en werken; we vertellen waar en hoe wij daarin de
Salesiaanse spiritualiteit herkennen en we
schrijven rondom belangrijke thema's die
Franciscus van Sales ons aanreikt. Door onze
verhalen proberen wij contact te maken met de
lezers, puzzelstukjes in elkaar te passen en nieuwe
stukjes te vinden. Zo willen we het gedachtegoed
van Franciscus uitdragen en verder dragen.

Naast spirituele teksten over een Salesiaanse
manier van leven hier en nu vindt u informatie
van en over de Oblaten en de Salesiaanse kringen,
die samen met de Oblaten de Salesiaanse familie
vormen. Regelmatig verschijnt er een overzicht
van de activiteiten die in Salesianum - het thuis
van de Oblaten en Centrum voor Spiritualiteit georganiseerd worden.

Wilt u een abonnement nemen of
iemand anders een abonnement
cadeau doen?

Deze informatie
is ook te vinden op onze website
www.oblaten.osfs.nl

U kunt het inschrijfformulier aan de andere kant
van deze folder invullen en opsturen naar de
ledenadministratie.
Ledenadministratie Salesiaans Contact:

Nel Vroonhof
Chrysantenstraat 73
2431 XH Noorden
U mag ook bellen of mailen.
telefoon: 0172 408610
e-mail: nel.louis@casema.nl

