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Wim du Plessis was gevraagd te spreken. Doordat Wim een groot gedeelte van zijn leven in Zuid 

Afrika heeft gewoond, spreekt met een prachtig Zuid-Afrikaans accent; alleen dat al is mooi om 

naar te luisteren. Wim kan goed vertellen.  
 

Hij liet ons op allerlei wijzen zien hoe God ons 

uitnodigt in zijn koninkrijk en hoe wij zijn 

koninkrijk bij ons thuis kunnen creëren. Hoe 
we afvallig zijn als mensen, maar vooral hoe 

belangrijk het is dat we ons altijd weer tot Hem 

wenden. Dat God altijd een relatie met ons 
aangaat en dat wij deze relatie mogen 

beantwoorden. Dat het belangrijk is voorbij je 

projecties te kijken om God in zijn ware 

hoedanigheid te kunnen zien en ervaren. Dat 
Hij in staat is om in relatie met jou je 

zelfwaardering, zelfbeeld en zelfvertrouwen te 

hervinden. Zijn eer is Gods koninkrijk.  
 

Ruimte voor jezelf 

Tussendoor gaf Wim meerdere malen een paar 
minuten om even met elkaar in gesprek te gaan 

over de gesproken woorden. Dit is mooi omdat 

er hierdoor meteen ruimte is voor ieders 

interpretatie maar ook ruimte voor jezelf om 
zaken op te slaan en te ordenen. Wim gaf aan 

dat er structuren nodig zijn om te vertellen 

over Gods koninkrijk. De Katholieke 
Charismatische Vernieuwing (KCV) is zo’n 

structuur.  

Mensen zijn in staat om middels de KCV 
elkaar te ontmoeten in het geloof en om de 

Heilige Geest te ervaren; blokkades op te 

heffen, ruimte te maken voor de heilige Geest 

en zijn allesomvattende liefde. Zelf draagt 
Wim de KCV een warm hart toe en vertelde hij 

over hoe welkom hij zich altijd voelt binnen de 

KCV. Ikzelf ervaar dat ook op deze manier.  

 

Op de laatste dag van het weekend is er, zoals 

gebruikelijk, een mogelijkheid om te getuigen 
van hoe de Heer door jou heeft gewerkt. Het is 

telkens weer bijzonder om te zien dat mensen 

op allerlei wijzen door God worden 
aangeraakt. Getuigenissen over zelfbeeld, 

genezing, gebed, bekering en dromen.  

 

Lofprijzing 
Wat de KCV bijzonder maakt - en waar ook 

ditmaal ruimschoots tijd voor was ingedeeld - 

is de lofprijzing. Er was een lofprijzingteam 
dat schitterend werk verrichtte. Gedurende het 

weekend bleek dat de Heilige Geest ook door 

hen had gewerkt. Er waren zorgen geweest of 
de band, Jacob’s ladder, wel op tijd compleet 

zou zijn en of deze wel iemand zou hebben die 

de boel wilde leiden. Alles kwam op zijn 

pootjes terecht en dat resulteerde in prachtige 
getuigenissen vanuit de band gedurende het 

weekend. Het weekend was geweldig en de 

lofprijzing compleet.  
Hulde aan iedereen die zich ingezet heeft voor 

dit weekend en ik zal zeker voor hen bidden. 

Mijn grootste dank gaat uit naar Ingrid, 
Myrthe, Liesbeth, Ester en Marjolein die met 

zoveel liefde voor de kinderen hebben 

gezorgd, hetgeen mij in staat stelde dit 

programma te volgen. 
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Meer: Zie voor actuele informatie op www.kcv-net.nl onder activiteiten. 
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