
 

 

 
K
ath

o
lie

ke
 C
h
arism

atisch
e
 V
e
rn
ie
u
w
in
g 2016 / 2017

JAARVERSLAG 



 

JAARVERSLAG   KCV   2016 ‐ 2017  
 

1 

VOORWOORD 
We zijn dankbaar dat we u met dit beknopte jaarverslag een blik mogen geven in wat 
ondernomen  is  vanuit  de  stg.  Katholieke  Charismatische  Vernieuwing  in  het  afgelopen 
seizoen (juni 2016 ‐ dec 2017).  
 

Dit  verslag  is beknopter dan voorheen aangezien we hebben besloten om de actuele 
verslaglegging  per  kalenderjaar  vast  te  leggen.  Voor meer  informatie  verwijzen we u 
naar  de  website(s),  sociale  media,  nieuwsbrieven,  en  het  tijdschrift  Bouwen  aan  de 
Nieuwe Aarde.  
 

Namens het Bestuur, de Pastorale Kerngroep en de medewerkers van de KCV, 
Frank Antonissen, KCV medewerker     Ine Stassen, secretaris Pastorale Kerngroep.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN  ‐ 50 JAAR KCV / JUBELJAAR 
Als stichting en als beweging zitten we in een belangrijke fase. Het 50 jarig bestaan van 
de  Katholieke  Charismatische  Vernieuwing  is  wereldwijd  en  landelijk  gevierd.  Van 
Hemelvaart  tot  Pinksteren  2017,  is  met  Paus  Franciscus  en  de  internationale 
Charismatische  gemeenschap  dit  jubileum  gevierd  in  Rome.  Vanuit  de  landelijke 
organisatie heeft dit jubeljaar ook aandacht en impact gekregen, zo was er:  
‐ De opening van het jubeljaar op 18 februari 2017 in Utrecht. De activiteit met de 

titel  ‘Come  to  Me’  voor  jongeren,  werd  nu  voor  alle  generaties  en  de  regio 
Overvecht aangeboden. RTV Utrecht / U in de wijk, kwam hier op af om een video‐
verslag te maken. Het Katholieke Nieuwsblad schreef een artikel over 50 Jaar KCV / 
18 febr.  

‐ Op  2e  Pinksterdag  vierden  we  de  ‘Nationale  Open  Dag’  in  Ede  waarbij  we  live 
contact  legden tussen de bijeenkomst  in Rome en  in Ede en actief stil  stonden bij 
het jubeljaar. 

‐ Tijdens  het  ‘Celebrate  festival’  stond  een middag  in  het  teken  van  50  jaar  KCV. 
Getuigenissen en terugblikken over 50 jaar KCV passeerden de revue.  

‐ Een jubileumuitgave is uitgegeven als extra bijlage bij het tijdschrift ‘Bouwen aan 
de nieuwe aarde’. 

 

Leviticus 25; 8‐13: Na verloop van zeven sabbatjaren, zevenmaal zeven jaar, tezamen 
negenenveertig jaar, moet gij op de dag van verzoening, de tiende dag van de zevende 
maand,  luid  de  bazuin  laten  klinken.  In  heel  uw  land  moet  gij  de  bazuin  laten 
schallen. Dat  vijftigste  jaar moet een heilig  jaar  voor u  zijn; dan moet ge  in het  land 
afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een jubeljaar voor u zijn; 
iedereen  wordt  hersteld  in  zijn  vroeger  bezit  en  keert  terug  naar  zijn  familie. Het 
vijftigste jaar is een jubeljaar voor u; ge moogt dan niet zaaien, de nagroei niet oogsten 
en de druiven van uw ongesnoeide wijngaard niet plukken, want het  is het  jubeljaar; 
dat  moet  heilig  voor  u  zijn.  Alleen  wat  het  land  uit  zichzelf  voortbrengt,  moogt  ge 
eten. In het jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld.   
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In  het  kader  van  het  jubeljaar  was  er  extra  aandacht  voor  vergeving  en  zorg  voor 
elkaar. Zowel  tijdens het Generations weekend  in  januari alsook gedurende het  jaar. 
Relaties werden vernieuwd en  versterkt. 
 

Tijdens de verslagperiode zijn er in de pastorale kerngroep enkele personele wisselingen 
geweest. Het nieuwe team gaat de nieuwe 50‐jaars periode met enthousiasme in, samen 
met de leden van het bestuur. 
 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN  ‐ CELEBRATE FESTIVAL 
Het celebrate festival heeft in 2017 een mooie editie gekend in de zomer. Deze vond 
plaatst in Stadskanaal, provincie Groningen. Om als festival verder te kunnen groeien 
hebben we al jaren gesproken over een verandering.  
 

Deze verandering is in 2016‐2017 concreet geworden. In 2018 verhuizen we van plaats 
en  tijdstip,  te  weten  “t  Beloofde  land”  in  Voorthuizen  en  de  meivakantie.  Daarbij 
veranderen er ook andere zaken zoals bijv.:  
‐ Het 4U! tienerfestival blijft behouden  in de zomer. Tijdens het Celebrate  festival 

2018 komt er een nieuw tienerfestival bij. Zodat er een extra ontmoetingsmoment 
is voor onze tieners.  

‐ De  nationale  open  dag  van  de  KCV,  die  standaard  op  2e  Pinksterdag  gepland 
stond,  daarover  wordt  nu  opnieuw  nagedacht.  Organisatorisch  kunnen  beide 
grote activiteiten van de KCV niet zo kort op elkaar in de planning staan.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN  ‐ VORMINGSAANBOD 
Heilige  Geest  triduüm;  na  de  pilot  van  het  Heilige  Geest  triduüm  in  mei  2016  voor 
jongeren, heeft het team in 2017 met succes een speciale editie voor KCV medewerkers 
aangeboden. 
 

Follow Me;  Deze  nieuwe  cursus  voor  jongeren  (van  8 weekenden)  heeft  zijn  eerste 
editie gedraaid met enthousiaste discipelen als gevolg. De cursus  is  in het najaar van 
2017 met zijn 2e editie begonnen.  
 

Platform  voor  genezing,  bevrijding  en  evangelisatie;  een  werkgroep,  die  opnieuw  is 
opgestart met als intentie o.a. het organiseren van vormingsdagen voor leken binnen 
de KCV die actief (willen) zijn in het pastoraat. 
 

Lofprijsplatform; in 2016 is geconstateerd, dat het van belang is in de KCV om bands, 
lofprijzers  en  muzikanten  als  ook  toehoorders  samen  te  brengen  en  meer  ‘te 
begeleiden’ t.a.v. de lofprijzing. 
       

Tot slot, bijzonder dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en medewerkers.  
En bovenal dank aan Onze Vader, Jezus Zijn Zoon en de Heilige Geest.  
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Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing 

Prins Karelstraat 100 / 5701 VM  Helmond 

Tel. 0492 ‐ 55.46.44 / info@kcv‐net.nl / www.kcv‐net.nl 

(IBAN) NL32 INGB 0009 2336 50  t.n.v. St. KCV ‐ Helmond 

(Stichting KCV is door de Belastingdienst erkend als ANBI) 

 

Omslag: foto Rafaël Straayer / schilderij Dave Carroll. 

www.straayerfoto.nl  

 

Financiële verslagen: 

www.kcv‐net.nl/kcv/organisatie/stichting/financieel‐overzicht 


