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Voorwoord

We zijn blij dat we u dit jaarverslag kunnen aanbieden. Het geeft een overzicht
van vrijwel alle activiteiten van de Katholiek Charismatische Vernieuwing (KCV)
in het afgelopen seizoen, van juni 2012-mei 1013. De verantwoordelijken van
die activiteiten hebben een kort verslag geschreven over hetgeen ze dit jaar
gedaan hebben.
Onder de volwassenen bestaat de KCV in Nederland al bijna 40 jaar. De KCV is
een van de Nieuwe Bewegingen die duidelijk hun vruchten afwerpen in de kerk.
Er zijn meer dan 100 gebedsgroepen die vaak wekelijks samenkomen. Verder
zijn er retraites, het tijdschrift ‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde’ en andere
publicaties: heel veel is er gaande onder het stille stuwen van Gods Geest. We
zullen niet alles in detail belichten maar hier en daar inzoomen op bijzondere
momenten en activiteiten. We mogen er getuige van zijn dat God in Jezus
waarachtig God-met-ons is en wij met Hem mogen wandelen.

Nieuwe wegen

Dit jaar zijn er weer een paar nieuwe gebedsgroepen bijgekomen. Daar zijn we
zeer blij mee. We signaleren ook een verlangen bij de jonge mensen om meer
plaatselijk actief te gaan worden en niet alleen projectmatig dingen aan te
pakken. Dit verlangen is pril maar duidt op een nieuwe weg. We zullen rustig
afwachten hoe Gods Geest ons verder leidt. Als KCV mogen we trends
signaleren en indien God het zo leidt ook stimuleren. Misschien dat onder de
invloed van onze huidige paus Franciscus, die de Vernieuwing een zeer warm
hart toedraagt, een nieuwe groeispurt mogelijk is. Laten we bidden dat Gods
Geest in Nederland een frisse wind doet waaien.
Gods Geest is dynamisch en staat dus nooit stil. Hij toont ons steeds weer
nieuwe wegen. Wij worden er blij van, u hopelijk ook …

Namens het Bestuur, de Pastorale Kerngroep en de medewerkers,

Simone Klarenbeek

Dit boekje is samengesteld door Simone Klarenbeek, Maran Gerfen en Gerard Klarenbeek.
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Dienstencentrum
Het Dienstencentrum is al sinds jaar en dag het kloppend hart van de KCV. Hier
worden evenementen voorbereid, vergaderingen gehouden, gasten ontvangen,
nieuwe ideeën bedacht, de contactbrief uitgegeven, administratie bijgehouden,
de boekhouding gedaan, nieuwe uitgaven geprint en boekjes gemaakt, de
jongeren-nieuwsbrief Link’d gemaakt, de website beheerd, uitnodigingen
verzonden en andere mailings gedaan: kortom een veelheid van werk waarmee
we dienstbaar willen zijn aan de Heer en aan zijn mensen. Ieder die op de een of
andere manier werkt voor de KCV rekenen we tot het Dienstencentrum, ook al
is het in een aantal gevallen zo dat de medewerker zijn werk van thuis uit doet.
Het pand in Helmond wordt vanouds ook 'het Dienstencentrum' genoemd
omdat het een centrale functie heeft en daar het meeste werk wordt gedaan.

Maar er zijn ook kantoortjes
in Eindhoven en Wijk bij
Duurstede. Afhankelijk van
wat nodig is worden boven-
dien ruimtes gebruikt en
gehuurd in Utrecht, Ede,
Stadskanaal, Roermond,
Haarlem, Huissen etc.
Veel medewerkers werken
vanuit hun eigen huis. Veel
van de communicatie gaat
tegenwoordig per e-mail.

Helmond

In dit pand bevinden zich:
- kantoorruimtes
- vergaderruimtes
- woonruimte: appartement Anton & Nellie Ruiter, zij beheren het gebouw
- jongerengemeenschap, bestaat momenteel uit 5 jongedames
- gastenkamers, capaciteit voor max. 70 personen
- kapel

Op het kantoor gebeurt de administratie van de meeste KCV-activiteiten:
- Vakantieconferentie Celebrate
- Het Toerustingsweekend
- Het KCV-Tienerwerk
- Are You Ready (weekenden voor vormelingen)
- Abonnementenadministratie van ‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde’
- Redactie, administratie en productie van de Nieuwsbrief ‘KCV-in-Contact’
- Redactie en administratie van ‘Het Woord Onder Ons’
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Gastvrijheid wordt verleend aan:
- Tienergroepen uit allerlei parochies voor hun 'Are You Ready -weekend'
- KISI-kids: verblijf tijdens hun oefenweekends en weken
- Dare-2-Go: Voorbereiding van groepen van ‘Jongeren en Missie’
- FBI-weekends / 4U!-teambijeenkomsten / KCV-vergaderingen

Eindhoven
In Eindhoven heeft de Katholieke Charismatische Vernieuwing een pand, waarin
de ‘Nieuwe Aarde-gemeenschap’ woont. Diny van Sleeuwen droeg zorg voor de
KCV-afdelingen Retraites en Talitakumi

Wijk bij Duurstede

Vanuit een kantoortje in Wijk bij Duurstede zorgt Kees Slijkerman voor de
volgende KCV-afdelingen:

- de website www.kcv-net.nl
- redactie tijdschrift ‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde‘
- secretariaat Europees subcomité van ICCRS (KCV-internationaal)
- samenwerking tussen nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk, die samen

elke twee jaar een Pastoraal congres organiseren (0345 op www.stucom.nl)
- secretariaat van de Leerstoel Theologie van de charismatische vernieuwing

(www.stucom.nl/leerstoel)
- oecumenische dialoog en samenwerking
- studie en publicaties



Jaarverslag KCV 2012 - 2013

Comités, werkgroepen, redacties, teams
De KCV heeft allerlei comités, werkgroepen, redacties en teams voor de
uiteenlopende takken van werk. Verschillende teams zorgen voor onderdelen
van de vakantieconferentie Celebrate. Ze worden gecoördineerd door een
Celebrate-kernteam. De teams die actief zijn in het Kinder-, Tiener- en
Jongerenwerk van de KCV hebben regelmatig een zogenaamd KTJ-overleg.
Dan zijn er nog het Talitakumi-team, de ‘werkgroep retraites’, de redactie van
‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde’, het Nationale Dag comité, het comité
Toerustingsweekend etc.

Wie werken er voor het Dienstencentrum (bijna iedereen part-time):
Gerard Klarenbeek, senior-medewerker volwassenen, secretariaat,
boekhouding en ‘Het Woord onder ons’
Simone Klarenbeek, senior-medewerker kinder-, tiener- en jongerenwerk
Frank Antonissen, medewerker kinder-, tiener- en jongerenwerk, Are You
Ready , KTJ werk, Link’d, verbouwing Dienstencentrum
Monique Voorhout, secretariaat en contactbrief
Kees Slijkerman, secr. Europees ICCRS-comité, hoofdredacteur ‘Bouwen aan de
Nieuwe Aarde’, onderhoudt vele externe relaties namens de KCV
Renata Vucic, secretariaat, financiën, website / momenteel ouderschapsverlof
Maran Gerfen, vervangt Renata i.v.m. haar ouderschapsverlof
Bob Wegkamp, tienerwerk
Marleen Jansen, tienerwerk

Gerard Klarenbeek

Hoofdverantwoordelijke Dienstencentrum
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0. Bestuur
Als leidinggevende organen hebben we naast elkaar staan:
1. Bestuur van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, en
2. Pastorale Kerngroep van de Katholieke Charismatische Vernieuwing

0.1 Stichtingsbestuur van de KCV
Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de juridische, financiële en
materiële aspecten van de KCV. Daaronder vallen onder andere:

‐ Personeel (contracten, salaris, etc.)

‐ Boekhouding, jaarstukken, begroting

‐ Belasting en Verzekeringen

‐ Fondswerving

‐ Gebouwen: onderhoud en beheer

‐ Apparatuur en hulpmiddelen t.b.v. de kantoorfunctie

Het Bestuur bestaat uit: Prosper Sassen (voorzitter), Fenna Wessels (secretaris),
Maurice Schemkes (penningmeester), Piet Timmermans (lid).

0.2 Pastorale Kerngroep van de KCV
De pastorale Kerngroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten van
de KCV, het volgen van de juiste koers. Daarbij horen onder andere

‐ Behoeften peilen en biddend onderscheiden waar de heilige Geest toe leidt.

‐ Koers bepalen en bewaken van de KCV in Nederland, bijvoorbeeld via
Toerustingsweekend, Nationale Open Dag, Celebrate.

‐ Aansturen van het personeel, taakstelling, prioriteiten

‐ Eventuele conflicten voorkomen of genezen.

‐ Contact met het internationale orgaan ICCRS.

‐ Contacten met de Bisschoppen en kerkelijke organen / contacten met
andere nieuwe bewegingen en gemeenschappen / oecumenische contacten.

Dit jaar hadden zitting in de Pastorale Kerngroep: Piet Timmermans (voorzitter),
Ine Stassen (secretaris), Pastoor Jos Rosenhart, Karel Pouwels, Martijn Wijns,
Simone Klarenbeek, Marlies van der Lely, Hante Visser, Frank Antonissen.

Nieuwe ontwikkelingen
De Pastorale Kerngroep is er dit jaar in geslaagd met de verschillende teams bij
elkaar te komen. In september mochten we gezamenlijk vergaderen en evalueren
met het Celebrateteam, in november met het Kinder-, Tiener-, en Jongeren
Overleg, in februari met het Bestuur en in april met de gebedsgroepen en
diocesane contactpersonen. Deze momenten van overleg en bidden met elkaar
hebben we als zeer vruchtbaar ervaren. Dit initiatief zal ook in de komende jaren
doorgang vinden.
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1. Activiteiten van de KCV
1.1 Algemeen

De laatste jaren zien we dat er binnen de KCV een grote verschuiving gaande is.
Het aantal gebedsgroepen neemt weliswaar af, maar vooral dankzij Celebrate
zien we dat er ook een flinke verjonging plaatsvindt. Het aantal jonge gezinnen,
tieners en jongeren neemt fors toe. Dit vraagt om een heel andere aanpak van
de KCV als organisatie.
De laatste jaren hebben we veel energie gestoken in de structuur, de leiding en
begeleiding van de verschillende teams. Momenteel wordt er hard gewerkt aan
het beter structureren van het kinderwerk.
Om aan de groeiende vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk dat we
blijven investeren in onze medewerkers en in de organisatie. In enkele jaren tijd
worden alle stadia van het Kinder-, Tiener- en Jongerenwerk doorlopen. Er is
dus ook continu behoefte aan nieuw kader. Als speerpunt is gekozen te
investeren in de vrijwilligers, onder andere door coaching en vorming, om zo te
bouwen aan een hechte gemeenschap. Hiervan zijn in de loop van de laatste
jaren al resultaten zichtbaar geworden, maar we zullen er wel steeds aan
moeten blijven werken.

1.2 Toerustingsweekend

Het toerustingsweekend van eind januari in Helvoirt is het weekend waarin we
onze achterban - gebedsgroepsleden, medewerkers en andere belangstellen-
den - willen toerusten. We proberen het weekend voor iedereen toegankelijk te
maken. Deelnemers zijn welkom vanaf 16 jaar. We bieden ook een kinder-
programma aan tot 11 jaar.
Dit jaar hadden we als thema:
“Generations - Let the Spirit flow”.
We mochten zo’n 250 deelnemers
verwelkomen. Het was een zeer
inspirerend weekend, waarvan we
al verscheidene getuigenissen
mochten ontvangen. Het was
vooral heerlijk om zoveel jonge
mensen enthousiast te zien als
deelnemers, maar ook als medewerkers. De band bestond helemaal uit jonge
mensen en was een bron van inspiratie, die ons leidde in de lofprijzing en ons
voor de Troon van de Heer bracht. Juist in dit weekend zien we ook een
sterkere deelname vanuit de Antilliaanse groepen.
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1.3 Charismatische retraites
Stille retraite:

Van 2 t/m 8 juli 2012 was er een charismatische stille retraite in de priorij
Nazareth in Tegelen. Dit benedictinessenklooster stelt Eucharistie en Eucharis-
tische Aanbidding centraal. We hebben ons hierbij aangesloten, en ook mee-
gedaan met het koorgebed. De deelnemers genoten van de stilte en vulden die
ieder op hun eigen manier in met gebed, meditatie, wandelen e.d. Elke dag
hadden zij een begeleidingsgesprek met een van de begeleiders, Bernadette
Reefman ocds en Jan van Beeck ofm. In de avond was er een charismatische
lofprijzing. In 2013 is er weer een charismatische stille retraite in Tegelen, en
wel van 8 t/m 14 juli.  Pater Jan van Beeck

Retraite 'Leven in de Geest'

Dit is een charismatische retraite waarbij we ons proberen te laten leiden door
de Heilige Geest. In korte inleidingen wordt uitleg gegeven over charisma's en
hoe we daarmee om kunnen gaan; ook is er gelegenheid tot het stellen van
vragen en uitwisseling van ervaringen met de Heilige Geest. In 2012 was deze
retraite van 8 t/m 11 november, in bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt. In
2013 op dezelfde plaats, van 7 t/m 10 november.  Pater Jan van Beeck

Retraite voor priesters, diakens en pastorale werkers m/v

De retraite voor priesters, diakens en pastoraal werkers werd dit jaar geleid
door Patrick Lens ( Dominicaan). Het thema was pastoraal met Geestkracht. Er
waren 11 deelnemers. Waar zijn de jonge(re) priesters?
Tijdens de inleidingen werd duidelijk dat Patrick veel ervaring heeft o.a. op het
gebied van psychotherapie. Hij schroomde niet om ervaringen uit zijn eigen
leven met de deelnemers te delen.
Voor 2014 hebben we de toezegging van Prof. Jozef Wissink. Het thema is op
dit moment nog niet bekend. Prof. Wissink staat bekend als een boeiende en
humoristische inleider, vol geloof.  Tiny en Karel Pouwels

Emmausdagen:

Emmausdagen zijn 6 daagse of 3 daagse retraites in stilte, waarin het gaat om
groei in geestelijk leven. Biddend met het Woord van God ontvangen mensen
inzicht, troost en genezing. Dagelijks is er een Eucharistieviering met ruimte
voor charisma’s. Ook is er dagelijks een inleiding en een persoonlijk
begeleidingsgesprek. Mensen komen tot geestelijke verkwikking en worden
opgebouwd in deze dagen. Het afgelopen jaar werd er 7 x een retraite
aangeboden met in totaal 139 deelnemers.  Tiny en Karel Pouwels

Groeien naar een contemplatieve levenshouding:
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Tiny Pouwels verzorgde 3 dagen om te groeien in overgave aan God en in
openheid voor het herscheppende werk van de Geest in ons concrete leven.
Juist in de stilte kwamen de 22 deelnemers tot meer kennis van God en van
zichzelf. Ook de inleidingen droegen hiertoe bij.
Het innerlijke gebed van het hart had een belangrijke plaats in deze dagen.
 Tiny Pouwels

1.4 Talitakumi weekenden

Talitakumi, onderdeel van de KCV, organiseert elk jaar vijf weekends voor
(innerlijke) genezing. Hoewel er ook mensen lichamelijk genezen zijn, ligt de
nadruk op de innerlijke genezing. Lang niet altijd was er na één weekend een
totaal herstel, maar wel werd er een aanzet gegeven tot verbetering en werd
die ook thuis nog voortgezet. Sommige deelnemers komen meerdere keren,
omdat de verwonding diepe wortels kan hebben en men toch verdere genezing
in Jezus wil ontvangen.
Talitakumi bestaat al 33 jaar en er zijn veel mensen die kunnen getuigen dat
God grote dingen heeft gedaan. Er zijn veel mensen genezen van angststoor-
nissen, psychische beklemmingen, moeilijk kunnen vergeven, gebrek aan geloof
…. Wat vooral ter sprake komt bij de herinneringen is de ervaring van de liefde
van God voor ons. Onuitsprekelijk is de tederheid die God ons mensen toont en
die Hij ook laat ervaren tijdens de lofprijzing, de groepssamenkomsten, de
sacramenten.
In het afgelopen jaar zijn we samengekomen in Helvoirt, Oosterhout, Vogelen-
zang, Sittard en Den Haag. Totaal hebben 78 mensen deelgenomen aan deze
weekends, wat dus een gemiddelde betekende van bijna 16 personen.
We hopen nog lang met dit werk door te kunnen gaan.  Rien van Egeraat

1.5 Celebrate

In Juli 2012 mochten we alweer onze 8e Celebrate houden. De afgelopen jaren
mochten we ieder jaar een voorzichtige groei noteren. In 2012 kwamen we uit
op het hoogste aantal tot nu toe: 840. We zijn daar geweldig dankbaar voor.
Het thema dit jaar was;”Met hart en ziel”. Een aantal deelnemers was speciaal
afgekomen op de inleidingen over het Vaderhart door James Jordan. Maar ook
de inleidingen van Father Pat Collins waren een grote inspiratie. Waaauw!!
Hij inspireerde ons om weer naar onze roots (wortels) te gaan, dus naar onze
roeping als Charismatische Vernieuwing. De Heilige Geest en de charisma’s
centraal te stellen. Hij riep ons op om inleiders uit eigen land te laten spreken,
en om als leiders het heft in handen te nemen en een goed voorbeeld te stellen.
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Dit jaar mochten we er ook financieel
goed uitkomen. Als de aantallen groter
zijn dan worden de kosten beter gespreid.
Vooral omdat we veel tieners en kinderen
hebben is dat iets moeilijker, zij brengen
immers veel minder geld in het laatje
We zien nu verlangend uit naar de 9e

Celebrate-conferentie met als thema:”
‘Inspired - in Spirit”. We ontdekken steeds
weer dat de Heer ieder jaar toch weer
iets nieuws te bieden heeft. We nodigen
u allen uit om ook te komen. Eerlijk is
eerlijk: we kunnen niet zonder u!!!!!

 Simone Klarenbeek

1.6 ‘Dubbelfris’ - gezinsweekend

Op initiatief van vier echtparen heeft in 2012 voor het eerst een KCV gezins-
retraite plaatsgevonden. Het doel van de retraite is om gezinnen een plaats te
bieden waar ze met het hele gezin vanuit een charismatische spiritualiteit het
geloof kunnen beleven. Daarbij is de ontmoeting tussen gelovige gezinnen uit
het hele land een belangrijk nevendoel. In het eerste weekend van oktober
vond de retraite plaats in ‘De Kroeze Danne’ in Ambt Delden met 22 gezinnen
en in totaal zo'n 120 mannen, vrouwen en kinderen. Het programma stond in
het teken van het thema ‘Dubbelfris’ en bestond uit gezamenlijke lofprijzing,
Eucharistieviering, aparte programma’s voor volwassenen en kinderen en
momenten om met het hele gezin te ontspannen. Gedurende het hele weekend
was er een priester aanwezig die ook intensief bij de voorbereiding betrokken
was geweest.
Als organisatie kijken we terug op een geslaagd weekend. Natuurlijk zijn er
verbeterpunten, maar de algehele sfeer en inhoud van het weekend beant-
woordden aan het doel dat we hadden. Samen met de vele positieve reacties
van deelnemende gezinnen zorgt dit ervoor dat we in 2013 opnieuw een
gezinsretraite willen organiseren, eveneens in het eerste weekend van oktober:
4-6 oktober te Veldhoven. Informatie krijgt u via: kcvgezinsretraite@kcv-net.nl

Mark en Nanja Borst 
1.7 Helpen Groeien (cursus Geestelijke begeleiding)

Sinds 2009 hebben zo’n 60-tal deelnemers deelgenomen aan de cursus
‘Helpen Groeien’ over het begeleiden van (jonge) mensen in hun wandel met de
Heer. De cursus beslaat 3x een half weekend.
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In deze cursus komt een aantal aspecten van geestelijke begeleiding aan bod.
- inleidingen over het christelijk mensbeeld,
- basisprincipes van geestelijke begeleiding
- De invloed van het gezin waar je uitkomt; je plek in het gezin
- het maken van keuzen en onderscheiden
- innerlijke genezing
- over specifieke problemen voor jongeren en psychiatrische vraagstukken

Nieuwe inzichten of bewustwordingen die je eerst zelf ondergaat, je eigen
maakt, om zo ook de ander beter te kunnen begrijpen en hen vervolgens te
kunnen helpen groeien.
Waarom? Omdat we heel veel (jonge)mensen ontmoeten die op zoek zijn naar
iemand die hun verder wil helpen in hun relatie met God!
Voor wie? Voor hen die al even meedraaien met de kcv-activiteiten en een
verlangen hebben om tieners en (jonge)mensen te helpen groeien in hun
geloof. Minimum leeftijd is 18 jaar.
Ook dit cursusjaar 2013 is de cursus weer gegeven. Voor het komende seizoen
staat het ook in de planning. Nu reeds zijn er 5 geïnteresseerden.

 Simone Klarenbeek
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2. KCV Kinder-, Tiener- en Jongerenwerk

2.1 Visie

De visie van het Kinder-, Tiener- en Jongerenwerk van de KCV is om kerkelijke
en buitenkerkelijke kinderen, tieners en jongeren met het evangelie te bereiken
en tevens om hen te vormen door festivals, discipelschap en coaching, zodat ze
als mondige (volwassen, zelfstandige) christenen hun plaats in kerk en samen-
leving kunnen innemen.

2.2 KCV Kinderwerk

Een liefdevolle opdracht

“Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:
je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de
geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen
jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn… …
Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in
mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.”
(Joh.15, 9-11 en 16-17)

Dit is één van de boodschappen waarmee we met de kinderen aan de slag gaan.
Het evangelie voor de kinderen is vrolijk, blij, uitbundig en feestelijk. Maar het
geeft ook hen een boodschap: de liefde van onze Vader aannemen en delen
met iedereen. We krijgen allemaal een opdracht, hoe klein we ook zijn, om
ieder met eigen talent Gods liefde door te geven.

Toerusting kinderwerkers

Dit jaar heeft een groot aantal van de kinderwerkers zijn/haar hart mogen
ophalen tijdens het toerustingsweekend in januari. Zij konden werken aan
de verdieping van hun eigen geloof en de (bege)leiding van de Heilige Geest.
Ik denk dat enkelen kunnen getuigen van grotere of kleinere veranderingen die
dat in hun leven teweeg heeft gebracht. Dat zal zeker zijn vruchten afwerpen in
de activiteiten met de kinderen.
Doordat de uitvoering van het kinderprogramma in handen was van 'gast'-
kinderwerkers is dit mogelijk geworden. Zij zijn met de kinderen aan het werk
geweest met het thema: ‘De Heer is mijn herder’.
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Waar zijn we eigenlijk mee bezig

Wat willen we de kinderen meegeven? Per leeftijdsgroep hebben we een aantal
leerdoelen opgesteld. Tijdens de programma's zullen de kinderwerkers ernaar
streven de passende doelen te bereiken. (Bijvoorbeeld: Jezus wil in je hart
wonen, de Heilige Geest wil jou gaven geven, God de Vader is altijd thuis).
We weten dan ook wat de kinderen in eerdere jaren geleerd hebben en kunnen
daarop verder bouwen. Natuurlijk zal er altijd aandacht blijven voor 'nieuwe'
kinderen die nog niet alles hebben gehoord. Het is heel bijzonder om te zien
hoe kinderen ook elkaar mooie dingen over Jezus kunnen vertellen.

Bibliotheek

In de dropbox van het kinderwerk wordt kostbare informatie voor het kinder-
werk verzameld. Programma's, lessen, spelletjes en knutselwerkjes van de
afgelopen jaren staan hierin.

Bijzondere mensen

Ieder jaar mag het kinderwerk gedragen worden door heel veel bijzondere
mensen. Heel wat medewerkers werken één of enkele jaren met enthousiasme
mee en brengen leuke ideeën in. Mensen die voor limonade, koekjes en
snoepjes zorgen en mensen die op de achtergrond voor de kinderen bidden.
De lofprijzingen met de kinderband BLoved is voor heel veel kinderen een
enorme belevenis. (‘Mama dit zijn ze nou in het echt!’) Het is geweldig om te
zien met hoeveel enthousiasme de kinderen meezingen en dansen maar ook
serieus meedoen in de aanbidding en elkaar kunnen zegenen.
Ook de kinderpastor is onmisbaar met vrolijke inbreng en mogelijkheden tot
pastorale begeleiding en biechtgesprekjes. De groep met priesters die we
hiervoor mogen vragen breidt zich langzaam uit.

Speciale aandacht

Ieder kind is uniek en heeft recht op speciale aandacht. Er zijn binnen ons
programma ook kinderen die nog extra aandacht en begeleiding nodig hebben.
Tijdens Celebrate is er voor hen één op één begeleiding zodat ze met hun
mogelijkheden deel kunnen nemen aan de kinderprogramma's. Er wordt een
speciale workshop georganiseerd waar ze op hun eigen niveau iets kunnen
leren en ervaren over de liefde van God.
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Kinderprogramma's

'Mijn Vader is de beste' was het thema voor Celebrate 2012. Ruim 160 kinderen
en meer dan 30 medewerkers hebben met elkaar mogen leren en ervaren hoe
groot Zijn liefde en betrouw-
baarheid is.
We zien ernaar uit om weer
een geweldig Celebrate 2013
neer te zetten voor de
kinderen.

Liesbeth Timmermans
Coördinator kinderwerk.

2.3 KCV Tienerwerk

Het Tienerwerk van de Katholieke Charismatische Vernieuwing organiseert
diverse activiteiten voor tieners : Hightime – tienerwinterkamp: tussen Kerst en
Oud en Nieuw. 4U! – tienerzomerkamp: in de zomervakantie, gelijktijdig met de
vakantieconferentie Celebrate en de 4U! dag op tweede pinksterdag.

Algemeen

De Hightime en 4U!-tienerkampen zijn ongeveer gelijk van opzet.

Ochtend: Korte tijd in kleine groepjes, een gezamenlijk programma met spel,
muziek en een inleiding op eigen niveau: groepen opgesplitst naar
leeftijd/ kennis.

Middag: Workshops, sport, spel, waterspelen (in de zomer).

Avond: Soms een inhoudelijk programma met gebed en mogelijkheid tot
biecht, soms een los programma met een band of cabaret e.d. Op een
eigentijdse en creatieve manier worden de tieners uitgedaagd hun
geloof te delen.

Tracksysteem

Bij 4U! 2011 zijn wij begonnen met de invoering van een nieuw tracksysteem en
dit is met erg veel enthousiasme ontvangen. In het begin waren er nog wel wat
kinderziektes, maar alle positieve reacties gaven wel aan dat het een goede
verandering was. Inmiddels werken we dus al twee jaar met het systeem
waarbij tieners kunnen kiezen tussen een track. In onderstaand schema staat
het tracksysteem voor de duidelijkheid nog een keer uitgelegd. Alle nieuwe
jonge tieners komen eerst een jaar in de Are You Ready om te wennen aan hoe
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het er op 4U! en Hightime aan toe gaat. Vanaf 13 jaar kunnen tieners kiezen of
zij in de verdiepingstracks willen. Dat zijn de Connect 1, Connect 2 en de Power-
track. Kort gezegd zijn deze groepen met name bedoeld voor tieners die al een
keuze hebben gemaakt voor God en hierin willen groeien. De Are You Ready en
de Discover groepen focussen zich meer op de basis van het geloof en zijn
daardoor beter geschikt voor tieners die God nog niet kennen of nog geen
keuzes hebben gemaakt. De lezingen zijn daar ook korter en er is meer
aandacht voor sport en spel. De tieners moeten elk kamp opnieuw kiezen.
Eenmaal in de Connect wil dus niet zeggen dat zij niet meer terug kunnen.

Naast de indeling in tracks zijn de tieners per track verdeeld in kleine deel-
groepen van gemiddeld zeven tot negen tieners en twee deelgroepleiders. Er
zijn meisjes- en jongensgroepen. Er is bewust voor gekozen om iedere dag tijd
met de deelgroep door te brengen zodat de tieners niet verloren gaan in de
menigte en we hen persoonlijke aandacht kunnen geven, hun vragen kunnen
beantwoorden etc. Behalve de tracks zijn er ook programmaonderdelen waar
alle groepen bij elkaar komen: lofprijzingen, sport en spel, workshops,
eucharistievieringen.
Tijdens het festival is er een pastoraal team aanwezig, bestaande uit oudere
medewerkers of volwassenen en enkele priesters. Veel tieners gaan met een
van deze medewerkers of volwassenen praten. Vaak is het de eerste keer dat ze
hun problemen ter sprake durven / kunnen brengen.
Ruim een kwart van de deelnemende tieners is nieuw en tachtig procent komt
een volgende keer weer. Eén op de vier deelnemers is medewerker en heeft
vaak zelf de festivals doorlopen van Are You Ready en Discover via Powertrack
tot leiding.
Kenmerkend voor de tieneractiviteiten van KCV zijn de muziek en de
creativiteit, zowel in lofprijzing als in sketches die opgevoerd worden door
medewerkers, en in workshops waarin de tieners zelf creatief kunnen zijn.

Are You Ready Discover1 Discover2

Leeftijd 12-13
Tijd: 1 uur + activiteit

Leeftijd 14-15
Tijd: 1 uur + activiteit

Leeftijd 16-17(.5)
Tijd: 1 uur + activiteit

Connect 1 Connect 2 PowerTrack

Leeftijd 13-14
Tijd: 1.5 uur

Leeftijd 15-16
Tijd: 1.5 uur

Leeftijd 17-18
Tijd: 1.5 uur
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Powertrack

Om de 2 jaar wordt er tijdens Hightime een nieuwe Powertrack-groep gevormd.
In twee jaar tijd wordt er d.m.v. een speciaal programma gewerkt aan hun
persoonlijkheidsvorming, zowel sociaal, emotioneel als geestelijk. Naast de
twee kampen Hightime en 4U! worden er nog twee weekenden aangeboden.
Na deze 2 jaar zijn de meesten in staat om als instromer bij de medewerkers
zeer goed te functioneren.

4U! 2012

Van 23-29 juli 2012 vond het 4U!-festival plaats met als thema: ‘This Generation’.
We waren met ongeveer 195 tieners en medewerkers bij elkaar in Stadskanaal.
Net als de afgelopen jaren vond het gelijk met Celebrate plaats in de grote
groepsaccommodatie op het vakantiepark Pagedal. Hoogtepunten waren de
medewerkersavond (waarin medewerkers een avondvullende entertainment-
show neerzetten), de eucharistie op dinsdag waarbij volwassenen, jongeren en
kinderen op bezoek kwamen, de dansavond met dj’s, het grote missionarisspel
dat een ochtend en middag bestreek, de lofprijzingen en natuurlijk de gebeds-
avonden waarin veel tieners God (beter) hebben leren kennen.

Hightime 2012

Van 27 - 30 december 2012 vond in Helvoirt het Hightime tienerwinter-festival
plaats met als thema: ´Illuminate´. We hadden een gezegende start samen met
de medewerkers waarbij we de aanwezigheid van God mochten ervaren.
Zo konden wij vol enthousiasme de circa 145 tieners verwelkomen. Het was een
kamp met diepgang en inhoud. De ministry’s en de andere gebedsmomenten
werden door veel tieners en medewerkers als bijzonder ervaren. De groep van
deelnemers is divers, variërend van tieners die katholiek zijn opgevoed tot
tieners die nauwelijks iets van een geloof hebben meegekregen. De nieuwe
tracks hebben nog wat ontwikkeling nodig, maar we zitten op de goede weg.

 Bob Wegkamp, verantwoordelijke van het KCV-Tienerwerk

2.4 KCV Jongerenwerk

Het jongerenteam heeft zich in het seizoen 2012-2013 volledig geconcentreerd
op Celebrate. Het thema was dit jaar ‘Fascinated’. We zijn gemaakt met een
verlangen om gefascineerd te raken. God heeft dit in ons gelegd zodat we Hem
als de vervulling van dit verlangen kunnen ontdekken. De wereld waarin wij
leven biedt veel minderwaardige alternatieven die heel aantrekkelijk lijken.
Vooral voor jongeren kan dit een grote strijd zijn. We hebben aandacht besteed
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aan het opbouwen en onderhouden
van een persoonlijke relatie met
God. Edwin en Emma Bakker van
Jeugd Met Een Opdracht Australië
zijn de hele week als sprekers bij het
programma geweest. Het was
fantastisch om aan het einde van de
week te horen hoe God gewerkt
heeft. We zijn als groep jongeren
naar het volwassenen-programma
gegaan om daar getuigenissen te

geven.
Het was goed te merken dat een apart jongerenprogramma erg belangrijk is. Het
maakt het makkelijk om een interactief programma aan te bieden en direct in te
spelen op persoonlijke vragen.
Zoals ieder jaar bieden we in het programma een afwisseling van geestelijke
inspanning in de ochtend en avond en fysieke inspanning in de middag.
Hoogtepunten hierbij waren dit jaar de kickbox workshop en het laser schieten
wat het thema geestelijke strijd mooi aanvulde.
Een bijzondere avond was de maandagavond waarop John Nuttal bij ons was.
Deze artiest vertolkt in zijn liederen de liefde van de Vader voor ons. Na het
opnemen van deze waarheden door zijn liederen namen we tijd om beelden en
woorden te ontvangen. Het was geweldig om te horen wat de jongeren hierbij
mochten ervaren. Een aantal nieuwkomers deelden bijzonder krachtige en diepe
beelden.
Het jongerenteam is momenteel in een overgangsfase en bezig de opgebouwde
kennis en ervaring over te dragen aan nieuwe personen. Voor het komende jaar
wordt de kar getrokken door Frank Antonissen, gesteund door een aantal mensen
van het oude team. We onderscheiden dat God ons vraagt ons te richten op lokale
gebedsgroepen naast Celebrate. Hoewel we onze ogen open zullen houden naar
de vraag die leeft bij de jongeren gaan we daarom op dit moment geen nieuwe
activiteiten opzetten. Wel zullen we jongeren aanmoedigen om naar het
toerustingsweekend te gaan.

Martijn Wijns, verantwoordelijke Jongerenwerk

2.5 Kinder-, Tiener-, Jongeren Overleg (KTJ-overleg)

Om binnen het Kinder-, Tiener- en Jongerenwerk een goede onderlinge
afstemming te hebben en als een geheel aanspreekbaar te zijn richting Bestuur
en Pastorale Kerngroep bestaat er een comité met vertegenwoordigers van alle
geledingen van het KTJ-werk: het ‘KTJ-overleg’. Deze overleggroep komt
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minimaal 4 keer per seizoen bij elkaar. Anders dan voorheen hebben we nu
nieuwe vormen van bijeenkomen, namelijk in Skype-meetings en Live-meetings.
De live-meetings grijpen wij aan om intensief specifieke vraagstukken te
behandelen. De skype-meetings gebruiken we vooral om te vergaderen. Deze
vorm blijkt goed te werken. Tevens zijn er ontwikkelingen vanuit de Pastorale
Kerngroep met het KTJO te melden. Elk seizoen een live-combi-meeting. En
integratie van KTJ gedelegeerden in de Pastorale Kerngroep.
In het KTJ overleg wordt er gedeeld over lopende zaken en behandelen we
belangrijke onderwerpen die iedereen aangaan. Soms zoomen we in op een van
de takken van het werk die om extra aandacht vraagt. Ook kunnen er nieuwe
initiatieven in het KTJO ontstaan of juist getoetst worden. Deze vergadervorm is
nuttig, vruchtbaar en belangrijk.

Het KTJO comité bestaat momenteel uit de volgende personen:

 Frank Antonissen (voorzitter KTJO, coördinator AYR project, Link’d,
nieuwe coördinator jongeren)

 Simone Klarenbeek (vice-voorzitter, adviseur Pastorale Kerngroep)

 Liesbeth Timmermans (coördinator kinderwerk)

 Bob Wegkamp (coördinator Tienerwerk, voorzitter 4U!-team)

 Marleen Jansen (vice-voorzitter 4U! team)

 Joris Neyens (Gemeenschap Den Haag, coördinator FBI)

 Martijn Wijns (lid Pastorale Kerngroep, aftredend coördinator
jongerenwerk)

 Annemarie Wijns-Klarenbeek (eindredacteur Link’d, aftredend lid
jongerenteam)

 Maran Gerfen (The Fruits)

 Matthijs Jansen (Jacob’s Ladder)

 Frank Antonissen, voorzitter KTJ-overleg
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3. Missie en vorming

3.1 Are You Ready!?
Gedurende het seizoen 2012-2013 hebben we de lijn van de laatste seizoenen
doorgezet. We hebben het AYR-project wat breder aangeboden. Naast vormsel-
weekenden hebben we ook vormseldagen verzorgd. Het seizoen 2012-2013
leek in de planning het ideale resultaat te gaan geven: meer activiteiten en een
gezonde(re) financiële balans. Helaas heeft dit seizoen wat stagnatie gebracht
bij geïnteresseerde parochies, veelal vanwege fusieperikelen. Dat neemt niet
weg dat dit seizoen zeer geslaagd was met 9 activiteiten (vorig seizoen 10),
nieuwe opdrachtgevers (o.a. bisdom Roermond) en een bereik van 1056 vorme-
lingen (t.o.v. 357 en 870 in de vorige twee seizoenen). We hebben meer verant-
woordelijkheden gekregen bij grotere activiteiten, die alle zeer geslaagd waren.

AYR-Team - Dit seizoen hebben we een groter AYR-team gehad (12), waarbij we
konden voortbouwen op het team van vorig jaar. De kracht van het project liet
zich daar goed in zien, daar onze teamleden, en vooral ook de kersverse leden -
een enorme groei doormaakten. Het was door de veranderde vraag een extra
uitdaging, maar met dit AYR-team konden we alles aan. Wat een team!!!

AYR-Financiën – De financiën zijn dit jaar ongeveer gelijkwaardig aan vorig
seizoen (minus € 3.000). Dit was vooral te wijten aan verschillende afzeggingen
van parochies die andere jaren wel kwamen , maar door de fusies nu niet meer
de kans hadden. Gelukkig zien we nieuwe deuren opengaan.
Verder is dezelfde aanpak van het project doorgezet. Om de balans gunstig te
laten uitvallen is vanaf de start van het seizoen de hand weer drastisch op de
knip gehouden en het werk efficiënt en prioritair aangepakt. We kunnen stellen
dat we ondanks alles toch erg hoge kwaliteit hebben geleverd. (dit volgens de
opdrachtgevers, bisdom Den Bosch en bisdom Limburg).

AYR-Sponsoring – AYR is een prachtig project, maar zonder de KCV als back-up
zou dit project geen doorgang kunnen vinden. Het is zo gaaf is, dat het niet op
een A5-je te beschrijven is, u zou het moeten ervaren. Uw ondersteuning gaf
ons de mogelijkheid om dit seizoen 1056 randkerkelijke vormelingen te raken.
Uw bijdrage hebben we nodig, wij zoeken steeds meer naar sponsoren voor het
AYR-project. Wilt u een echte sponsor worden? Contacteer ons. U kunt uw gift
overmaken naar giro 92.33.652 t.n.v. Stichting KCV -jongeren o.v.v. AYR-fan.
U kunt dit ook met een automatische incasso doen, voor een door u bepaalde
tijd en bedrag. Hartelijk dank voor uw interesse in het AYR project!

 Frank Antonissen, verantwoordelijke project Are You Ready 
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3.2 FBI (Faith Building Investigation)

Tijdens een FBI-weekend krijgen de tieners (leeftijd 14/15 jaar) inleidingen die
direct betrekking hebben op hun belevingswereld: hoe houd ik stille tijd, mijn
persoonlijke relatie met God, hoe geef ik mijn geloof in het dagelijks leven
handen en voeten.
FBI is een project dat onze aandacht heeft. Er is veel vraag naar en het is een
goede manier om de tieners die dat willen gedurende het jaar meer te bieden
dan alleen een 4U! en een Hightime. Het bestuur Tiener- en Jongerenwerk werkt
op dit moment aan een nieuwe constructie om het te kunnen organiseren. Het
beste zou zijn als we zouden kunnen komen tot een klein, vast team dat de
organisatie gedurende één of twee jaar op zich kan nemen, met een teamleider
om dit aan te sturen. Ondergetekende heeft zich bereid verklaard dit te gaan
doen.

 Joris Neyens, verantwoordelijk FBI-weekenden

3.3 Jongerengemeenschappen

In Helmond en Den Haag heeft de KCV twee jongerengemeenschappen. De
jonge mensen die hier 3 tot 5 jaar wonen zijn op enigerlei wijze actief binnen de
KCV, of anders binnen de kerk. Er wordt met elkaar gestreefd te leven volgens
de christelijke normen en waarden, elkaar liefhebben en dienen en indien nodig
corrigeren. Door dit te leven is er de mogelijkheid samen te groeien in geloof.
Het samen bidden en geloven is een middel om sterk te kunnen staan in de
maatschappij.

Jongerengemeenschap Den Haag heeft dit jaar 2 avonden georganiseerd met
het doel meer naar buiten te treden als gemeenschap. De avonden zijn vooral
gericht op mensen die ze kennen van studie en omgeving. Zo laten ze hen
kennis maken met het gemeenschapsleven en geven op deze manier een
getuigenis.

Bij de jongerengemeenschap in Helmond hebben
zich dit jaar drie KISI-vrijwilligers uit het Oosten-
rijk (2) en Duitsland aangesloten. Het was een
hele uitdaging om naast werk en de Nederlandse
taal leren een goed gemeenschapsleven op te
bouwen. Het is een geslaagd experiment geble-
ken hoewel er nog enige verbeterpunten zijn.

de jongerengemeenschap Helmond
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4. Lofprijsbands

4.1 Jacob’s Ladder

Visie. Jacob’s Ladder is een band die een brug wil zijn tussen God en zijn volk. Dit
door voor te gaan in lofprijzing, aanbidding en in het ondersteunen van vieringen.
Zo proberen wij mensen te helpen in hun spiritualiteit en hun relatie met God.
Naast het voorgaande bestaat het tweede deel van de visie uit de wens om
mensen op te leiden in het voorgaan van muzikale lofprijzing.

Nu. De band heeft in haar vijfjarig
bestaan een enorme groei doorgemaakt
waarbij vele veranderingen hebben
plaatsgevonden. De samenstelling van
de groep is regelmatig veranderd en de
doorstroom is erg groot geweest.
Inmiddels is er een groep muzikanten
samen die het afgelopen jaar enigszins
stabiel was. Door te oefenen op
muzikaal, technisch en spiritueel vlak

streven wij nog steeds hetzelfde doel na. Op dit moment gebeurt er veel rondom
de band. In voorgaande jaren speelden we vooral werd binnen de context van de
charismatische vernieuwing zoals Celebrate, Hightime en het toerustingsweekend.
Inmiddels treedt Jacob’s Ladder ook regelmatig op buiten de KCV-omgeving.
De Stille Omgang, Nightfever en een lokale Jongerendag zijn daar voorbeelden
van uit het afgelopen jaar. Dit zijn evenementen waar we nieuwe ervaringen
opdoen. Voor Jacob’s Ladder is deze ontwikkeling een aanmoediging om met
deze band verder te gaan. We leggen al de activiteiten die op ons pad komen in
de handen van God. We stappen soms binnen in grote en onbekende situaties,
maar we proberen altijd gevoelig te zijn voor te tekenen die God ons daarin geeft
en hopen samen met Hem goed met deze activiteiten om te gaan.
Toekomst. Ons podium van de toekomst zal binnen en buiten Nederland liggen.
We willen graag dienstbaar zijn in het begeleiden van vieringen, aanbidding,
kleine optredens en waar mogelijk lofprijzingen. Concrete evenementen zijn op
korte termijn een jongeren forum in Polen (tijdens de Wereldjongerendagen),
een bruiloft van een oud bandlid en een viering in een Engelstalige parochie in
Eindhoven. Uiteraard zijn we ook weer aanwezig op Celebrate. Verder vooruit
liggen ideeën om eventueel een oefenproject te starten waarbij we iets gaan
opnemen in een studio en om met de band een reis te maken waarbij we deel-
nemen aan de Relay conferentie. Het concretiseren daarvan is in volle gang.
Tot slot gaan we de toekomst in met de bemoedigingen die we de afgelopen
jaren van God en van mensen om ons heen ontvangen hebben. We willen trouw
blijven aan onze dienstbare taak en hier met veel energie mee doorgaan.
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4.2 The Fruits

The Fruits bestaat 9 jaar onder deze naam, daarvoor was de band in de KCV
bekend als ‘Burning Preesteeps’. In de afgelopen jaren is de bezetting wat
veranderd en zijn er 2 nieuwe gezichten te bewonderen: Lazar Soffner (bassist)
en Walter Szweryn (elektrisch gitarist). Dat houdt dan ook in dat er afscheid
genomen is van Bart Lodewijckx en Thomas Klein.
In september 2012 is er een verzamelalbum uitgebracht, bestaande uit een
selectie nummers van het 1e en 2e album. Deze albums (Overspoeld en Alles uit
Handen) zijn uitverkocht en op deze manier kan deze muziek toch nog verspreid
worden. Meer info: www.thefruits.nl

4.3 BLoved

De kinderband BLoved maakt al enkele
jaren een onmisbaar deel uit van het
KCV-kinderwerk. Steeds als binnen de
KCV kinderactiviteiten worden georga-
niseerd, is BLoved erbij. De band heeft
al verschillende kinder-cd’s uitgebracht
en uitgedeeld, zodat de kinderen ook
thuis de liedjes mee kunnen zingen.
Voorafgaand aan de activiteiten wordt
overleg gepleegd met de kinderwerkers zodat de liedjes en eventueel sketches
van BLoved aansluiten bij het inhoudelijke programma van de kindergroepen.
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5. PR / Communicatie

5.1 Bouwen aan de Nieuwe Aarde
Het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde verschijnt
zesmaal per jaar. Er zit veel leven in de KCV en in de
projecten waar de KCV bij betrokken is. Dat levert een
voortdurende stroom op van getuigenissen, verslagen en
verdiepende artikelen in Bouwen aan de Nieuwe Aarde.
Het werven van nieuwe abonnees blijft een noodzakelijke
activiteit. De redactie bestaat uit Kees Slijkerman,
hoofdredacteur; Jan van Beeck ofm, die in overleg met
schrijvers veel binnenkomende kopij bewerkt; Hilde
Sluiter-Harren en Maria Rombouts.
Van de artikelenserie Gods Woord: rijkdom en kracht, geschreven door Tiny
Pouwels, verschijnt in mei 2013 een apart boekje, uitgegeven door het KCV-
dienstencentrum. Veel oude artikelen die van blijvende waarde zijn, zullen in de
toekomst ook op www.kcv-net.nl te vinden zijn, zodat daar een heel
documentatiecentrum ontstaat.

 Kees Slijkerman

5.2 KCV – in- Contact

Al vele jaren is deze brief
de manier waarlangs we
nieuwtjes, activiteiten en
ervaringen doorgeven aan
de gebedsgroepen en de
mensen die met ons ver-
bonden zijn. De brief komt
1 x per 2 maanden uit.
Vorig jaar zijn we overgegaan op het versturen van KCV-in-Contact per e-mail
voor de mensen die niet aangesloten zijn bij een gebedsgroep. Een stuk minder
werk voor ons en goedkoper, en toch een goede manier om van alles wat er
gaande is op de hoogte te blijven. KCV-in-Contact biedt ook de mogelijkheid om
mensen aan te moedigen om naar de activiteiten te komen. Regelmatig sturen
we folders mee. De gebedsgroepen ontvangen die in elk geval allemaal.
Heel blij zijn we met de getuigenissen van de gebedsgroepen. Nog belangrijker
tot opbouw zouden de persoonlijke getuigenissen zijn. Misschien iets voor u?

Monique Voorhout
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5.3 Het Woord Onder Ons

Elk jaar geven we voor de Advent en Veertigdagentijd een boekje
uit met de titel “Het Woord onder ons”, met daarin enkele
verdiepende artikelen en dagelijkse overwegingen bij de
liturgische lezingen van de dag. De teksten worden vanuit het Engels vertaald
en zijn afkomstig van ‘The Word Among Us’ – een uitgave die vanuit de VS
verzorgd wordt en in vele landen verspreid wordt. Velen zijn dankbaar voor de
helpende hand die we hen bieden om de liturgisch sterke periodes van het
kerkelijk jaar echt te gebruiken om hun hart meer op God te richten. Er worden
momenteel 3.400 exemplaren verspreid: 2.500 in Nederland en 900
in Vlaanderen. Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een of meerdere
exemplaren aan te vragen.

 Gerard Klarenbeek

5.4 Link’d Nieuwsbrief

Een van de belangrijkste communicatie middelen naar de tieners en jongeren is
de Link’d, de nieuwsbrief van het Tiener- en Jongerenwerk van de KCV.
Doelstellingen van de Link’d zijn: informeren (over activiteiten), verdieping
aanbieden en de jongeren verbinden met elkaar en met God. De Link’d
verschijnt vier keer per jaar: 2-maal digitaal en 2-maal per post. Dit seizoen
hebben we weer prachtige getuigenissen gehad van tieners en jongeren. Ook
hebben we dit seizoen we voor het eerst een Link’d Column geïntroduceerd van
verhalen uit het buitenland, met telkens mooie bijdragen van Chris en Mijke
Wegkamp vanuit Uganda. Met de Link’d nieuwsbrief hopen we tieners en
jongeren steeds wat beter in te lichten van activiteiten en gedane activiteiten
en door verdieping hun geloof te verfrissen. De Link’d wordt verzorgd door
Frank Antonissen en Annemarie Wijns-Klarenbeek.

 Frank Antonissen

5.5 Website

De website www.kcv-net.nl is een belangrijk middel om informatie toegankelijk te
maken. Tot heden staat er alleen de meest nodige informatie op. Er wordt gewerkt
aan een nieuwe website, waarop de verschillende afdelingen zowel geïntegreerd
als ook afzonderlijk mooi gepresenteerd worden. Dit is een grotere klus dan de
webbouwer aanvankelijk dacht en vraagt ook veel van de webredactie.

 Kees Slijkerman
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5.6 Facebook

Vanuit de KCV is er een eigen facebook pagina
‘Katholieke Charismatische Vernieuwing’. Deze pagina
is er sinds juli 2012 en heeft in mei 2013 al 187 volgers. Bij het plaatsen van
berichten is het goed te zien dat er veel mensen op de pagina komen en het
bericht bekijken, bij pieken zelfs tot 1500 verschillende personen. Facebook is
wereldwijd een bekend communicatiemiddel voor een groot publiek en
daarmee is het goed dat de KCV er een eigen gezicht kan laten zien. De KCV is
hier dus herkenbaar en bereikbaar. Op de pagina worden nieuwtjes
weergegeven, evenementen gepromoot en er kan worden meegepraat op het
gebied van actualiteit en kerk.
De pagina wordt bijgehouden door een paar beheerders binnen de KCV, alleen
zij hebben de mogelijkheid om iets te plaatsen. Hierdoor zijn alle geplaatste
berichten daadwerkelijk vanuit de KCV zelf. Op de geplaatste berichten kunnen
wel reacties worden geplaatst door iedereen.

Maran Gerfen
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6. Netwerken

6.1 Algemeen

De KCV is onderdeel van de Katholieke Charismatische beweging Internationaal
die samenkomt in ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Service).
ICCRS zetelt in Rome.
In Nederland participeert de KCV in meerdere projecten die buiten de KCV
liggen. Hierbij denken we o.a. aan het overleg tussen de Nieuwe Bewegingen.
Ook mogen we ons verheugen in goede contacten met bisdommen en andere
grote organisaties. Daarnaast zijn er nog een aantal projecten die hier verder
staan toegelicht.

6.2 Leerstoel Theologie van de charismatische vernieuwing

De leerstoel Theologie van de charismatische vernieuwing - gevestigd aan de VU
te Amsterdam - is een klein maar belangrijk project van de Charismatische
Werkgemeenschap Nederland (de CWN) en de KCV samen. Vanuit de KCV is
dr. Peter van Hoof lid van het curatorium en verzorgt Kees Slijkerman, als
secretaris van het leerstoelbestuur, de website (www.stucom.nl/leerstoel)
en de gratis e-mailinfobrief.

6.3 Pastoraal congres

De KCV en de Focolarebeweging zijn de belangrijkste dragers van het Pastoraal
congres, dat elke twee jaar namens de kerkelijke bewegingen en nieuwe
gemeenschappen georganiseerd wordt voor allen die werkzaam zijn in de
pastoraal of daartoe in opleiding zijn. Namens de bisschoppenconferentie is
bisschop J. van Burgsteden sss hier actief bij betrokken. Het congres dat voor
maart 2014 in voorbereiding is, zal gaan over gemeenschapsspiritualiteit.
Vanuit de KCV verzorgt Kees Slijkerman de gratis e-mail Nieuwsbrief pastoraal
congres, en een bijbehorende website . Vertegenwoordigers van genoemde
bewegingen en gemeenschappen ontmoeten mgr. J. van Burgsteden sss en
elkaar tweemaal per jaar.

6.4 Nieuw oecumenische ontwikkelingen

Een groot oecumenisch project met een stevige inbreng vanuit de KCV was de
bijeenkomst Wij kiezen voor eenheid, 6 oktober 2012 op het Malieveld, met
3000 deelnemers. De meeste deelnemers kwamen uit de pinkster- en
evangeliegemeenten. Voor velen van hen was dit een eerste stap richting de
'traditionele kerken', inclusief de Rooms-Katholieke Kerk. In het programma
was vanuit alle kerken een duidelijke inbreng, o.m. van bisschop G. de Korte.
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Dankzij de KCV en de Focolarebeweging was er een redelijk aantal rooms-
katholieken aanwezig.
De KCV zorgde er van 1999 t/m 2009 voor dat er jaarlijks een (informele)
dialoog was tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Pinkster- en
Evangeliegemeenten (VPE) en rooms-katholieken. Dit bleek een goede
voorbereiding op officiële contacten, die daarna vanuit de bisschoppen-
conferentie gelegd zijn met de VPE en de Evangelische Alliantie. Bij die officiële
besprekingen met hen, die in 2012-2013 gaan over het gebed, vervult de KCV
een verbindende rol. Kees Slijkerman
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7. Organigram
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8. Financiën 2012 = Realisatie

Over 2012 heeft de Stichting KCV een positief resultaat van € 3.388,- mogen
noteren, ondanks dat we op de begroting een tekort hadden van € 15.000,-Met
heel veel dank aan Gods voorzienigheid en alle gulle gevers!! Dank zij het grote
aantal deelnemers op Celebrate zaten we daar voorzichtig in de plus, en door
een goede bezetting van ons pand in Helmond konden we ook nog een extra
bedrag toevoegen aan de onderhoudsreserve.
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9. Financiën 2013 = Begroting

Voor dit kalenderjaar ziet het Bestuur zich opnieuw geplaatst voor een aan-
zienlijk begrotingstekort, namelijk € 29.000,- Dat is nog los van de noodzakelijke
kosten van onderhoud en verbouwing van ons pand in Helmond. We
vertrouwen wederom op Gods voorzienigheid en de gulheid van onze wel-
doeners.
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Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing

Prins Karelstraat 100

5701 VM Helmond

Tel. 0492 – 55.46.44

dienstencentrum@kcv-net.nl

giro 92.33.650 / bank 11.37.30.616 t.n.v. St. KCV - Helmond

(Stichting KCV is door de Belastingdienst erkend als ANBI)


