Katholieke Netflix
www.formed.org
Op deze website staan vele katholieke films,
documentaires, series, etc.!

100 Pro-Katholieke films
Catholicmovies
Een enorme lijst met vele goede klassieke en katholieke
films!

Bella

Fireproof

De voormalige profvoetballer Jose werkt
tegenwoordig als kok in het New Yorkse
restaurant van zijn broer Manny. Wanneer
Manny de serveerster Nina ontslaat,
omdat ze een paar minuten te laat is, rent
Jose haar achterna om haar te troosten.
Dan hoort hij de reden waarom Nina te laat
was: ze kwam er die ochtend achter dat ze
zwanger is. De rest van de dag brengen Jose en Nina in
elkaars gezelschap door, waarbij een vriendschap voor het
leven ontstaat. Terwijl Nina worstelt met de vraag wat ze met
het nieuwe leven in haar buik aan moet en Jose probeert om
met zijn tragische verleden in het reine te komen, verandert
een gewone dag in een onvergetelijke ervaring.

Fireproof vertelt het verhaal van
brandweerman Caleb en zijn vrouw
Catherine. Caleb redt in zijn dagelijks leven
regelmatig mensen en leeft volgens de
erecode van een brandweer team: laat
nooit je partner achter! Maar waar zijn
werk zo duidelijk is, is zijn privé leven in
crisis. Het huwelijk van Caleb en Catherine
kent grote spanningen omdat het paar geen tijd heeft voor
elkaar. Onbegrip en egoïsme gaan hand in hand tot het grote
woord klinkt: een scheiding wordt gepland. Een gesprek met
zijn pas tot geloof gekomen vader doet Caleb besluiten om
een uitdaging aan te gaan. 40 dagen lang gaat hij aan de
hand van een boek (‘De uitdaging van de liefde’) proberen zijn
huwelijk te redden en te investeren in zijn relatie. Maar kan
hem dat lukken met zijn andere verplichtingen?
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Love Comes Softly

Courageous
Courageous gaat over vier mannen met
één roeping: Dienen en beschermen. De
politiemannen, Adam Mitchell, Nathan
Hayes, David Thomson en Shane Fuller
zijn zelfverzekerd en gefocust. Maar op
een gegeven moment krijgen ze alle vier
te maken met een uitdaging waar ze geen
van allen goed op zijn voorbereid: Vader
zijn. Terwijl ze zich volledig geven voor hun baan, wekken ze
de indruk dat vader zijn niet zo belangrijk voor ze is. Maar al
gauw wordt duidelijk dat ze er met deze slappe houding geen
succes zullen boeken als vaders. Als er tegenslagen komen,
blijven deze mannen worstelend achter met hun dromen, hun
angsten, hun geloof en hun vader zijn. Kan de urgentie van de
dag deze vaders ertoe aanzetten om dichter bij God te
komen... en bij hun kinderen?

Deze (romantische) serie bestaat uit
10 films, elke film duurt ca. anderhalfuur,
en gaat over gezinnen die moeten
overleven op de prairie. In het eerste deel
trekt Marty Claridge met haar man Aaron
naar het Westen om daar te gaan wonen,
maar hij overlijdt door een ongeluk als zij
zwanger is. De winter komt eraan dus
direct terugkeren behoort niet tot de
mogelijkheden. Weduwnaar Clark Davids biedt onderdak voor
Marty. Maar het botert niet tussen Clarks dochter Missie en
Marty. Gedurende de winter leren ze elkaar echter beter
kennen en langzaam maar zeker bloeit de liefde op...
Het zijn prachtige films met een mooie boodschap,
schitterende beelden van de natuur en vol met romantiek.
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www.purewomanhood.nl
“Wees een vrouw naar Gods hart!"

