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EINDE VOORZITTERSCHAP KCV PIET TIMMERMANS 

Piet Timmermans heeft bekendgemaakt dat hij zijn functie als voorzitter van de Pastorale Kerngroep 

van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) neerlegt. Sinds 2008 was hij voorzitter, eerst 

van het landelijk bestuur van de KCV, sinds 2011 van de Pastorale Kerngroep. De pastorale kerngroep 
is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pastorale aspecten van de KCV. 

 

In januari 2016 heeft hij een nieuwe baan aangenomen in het bisdom Groningen-Leeuwarden als 
dienstverlener voor catechese en jongerenwerk. Deze functie laat zich moeilijk combineren met het 

voorzitterschap van de Pastorale Kerngroep. 

Het bestuur van KCV en de Pastorale Kerngroep zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de 
Pastorale Kerngroep. In de tussenliggende periode zal Ine Stassen, lid van de Pastorale Kerngroep, ad 

interim de voorzitterstaken van Piet Timmermans overnemen. 

 

Wat is de KCV? 
De charismatische vernieuwing is een stroming binnen het christendom, die het accent legt op de 

Heilige Geest als gave van God en deze Geest opnieuw de ruimte geeft, zoals in de dagen van de 

eerste christenengemeenschappen. Binnen de Rooms-katholieke Kerk is er een heel netwerk van 
personen, groepen en activiteiten met deze vernieuwende stroming verbonden. Dat netwerk wordt ook 

wel een beweging genoemd met als naam: de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). 

Katholieke charismatische groepen en gemeenschappen staan over het algemeen tamelijk 
onafhankelijk van elkaar en leggen ieder zo hun eigen accenten. Ze hebben in Nederland meestal wel 

een band met de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, die een dienstencentrum heeft in 

Helmond. 

In 2017 bestaat de Katholieke Charismatische Vernieuwing 50 jaar. Paus Franciscus heeft de 
wereldwijde KCV uitgenodigd dat jubileum met Pinksteren samen met hem op het Sint Pietersplein te 

komen vieren. 

 
Meer: www.kcv-net.nl 
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