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Wijk bij Duurstede, 8 maart 2018 

 
Aan: De mensen die eerder hebben deelgenomen aan - of werden uitgenodigd voor een 
vormingsdag van de KCV-werkgroep Genezing, Bevrijding en Evangelisatie  
 
Broeders en zusters, 
 
Aansluitend op de vormingsdag van 2 december jongstleden in ‘s-Hertogenbosch nodigen wij jullie 
uit om deel te nemen aan een vormingsdag op dinsdag 1 mei (de vrije dag in KCV-vakantieconferentie 
Celebrate) in Voorthuizen. We zijn heel blij dat Charles Whitehead bereid is die dag te spreken. Voor 
wie hem niet kennen voeg ik op de volgende pagina een beschrijving toe. 
 
Wanneer? Op dinsdag 1 mei spreekt Charles Whitehead uit Engeland in een extra 
vormingsbijeenkomst van de KCV-werkgroep Genezing, bevrijding en evangelisatie, over de 
zevenweekse vorming tot leven in de Geest. Het boek van Charles Whitehead Towards a Fuller Life in 
the Holy Spirit wordt in veel landen gebruikt als bronmateriaal om de inleidingen in deze vorming te 
geven. 
 
Voor wie? Het is een bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten, teams die de Alpha-cursus 
organiseren en mensen die mee willen werken aan deze vorming. Andere mensen kunnen als 
toehoorder deelnemen. 
  
Waarom? Paus Franciscus heeft de wereldwijde KCV opgeroepen deze vorming overal te geven om 
daarmee mensen te laten delen in de ervaring van het gedoopt worden met de Heilige Geest. Charles 
Whitehead spreekt 1 mei dan ook over de visie achter deze vorming, het belang ervan en de reden 
waarom paus Franciscus de KCV oproept deze vorming overal te geven. 
  
Hoe laat? Van 10.30 uur tot 15.00 uur op dinsdag 1 mei, dat is de vrije dag in de vakantieconferentie 
Celebrate, de conferentie waarvoor hij naar Nederland komt. 
  
Kosten: € 15 per persoon, inclusief koffie/thee (lunchpakket zelf meenemen), te betalen bij 
aankomst. Wie al betaald heeft om de hele week aan Celebrate deel te nemen, hoeft niet te betalen. 
  
Plaats: in de Odulfkerk, Budkestraat 26 te Voorthuizen 
  
Aanmelden: graag voor 25 april per e-mail aan kees@stucom.nl  

Aanmelding is verplicht. 
 We kunnen veel meer van Charles horen als we hem grotendeels laten spreken zonder 
onderbreking door Nederlandse vertaling vanaf het podium. Hij spreekt eenvoudig en 
duidelijk Engels. U kunt echter bij uw aanmelding ook aangeven of voor u toch vertaling 
nodig zou zijn. 

 
Info: tel. 0343-578814 (van 20 tot 25 maart afwezig) 
 
Met hartelijke groet, 
 
Kees Slijkerman, 
voorzitter KCV-werkgroep Genezing, Bevrijding & Evangelisatie 
Birkastraat 29 
3962 bm Wijk bij Duurstede 
e: kees@stucom.nl 
t: 0343-578814 

Meer op de volgende pagina > 
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Meer over de vorming tot leven in de Geest: 
www.kcv-net.nl/meer/vorming/aanbod/vorming-tot-leven-in-de-geest 
 
 

Korte versie van deze aankondiging 
 
De informatie over deze vormingsdag mag u doorgeven aan anderen. 
Als korte aankondiging voor parochiebladen en e-mails richting Alpha-cursusmedewerkers, 
pastores/parochiemedewerkers kan deze tekst verder verspreid worden: 
 
 
IMPULSDAG VORMING EN CATECHESE 
Voor pastores en mensen die zich voor geloofsvorming en catechese inzetten is er dinsdag 1 mei in 
de Odulfkerk, Budkestraat 26 te Voorthuizen, een impulsdag met Charles Whitehead uit Engeland 
over de vormingscursus tot leven in de Geest. Hij gaat vertellen waarom paus Franciscus deze 
vorming graag ziet in elke parochie, wat de visie achter deze vorming is en hoe die gegeven kan 
worden. Deze vorming helpt mensen om meer te gaan leven vanuit wat God hen in  doopsel en 
vormsel heeft gegeven. Auteur en spreker Whitehead is een van de meest invloedrijke leken in de 
katholieke kerk in de afgelopen 50 jaar. (Op 2 en 3 mei spreekt hij in vakantieconferentie Celebrate.)  
Tijd: 10.30-15.00 uur. Kosten: 15 euro p.p. Info/aanmelding: kees@stucom.nl, tel. 0343-578814  
 
 

Wie is Charles Whitehead? 
 

Onderstaande tekst is een voorpublicatie van wat verschijnen zal in Bouwen aan de Nieuwe Aarde 
2018-2, waarin ook een persoonlijk getuigenis komt van Charles Whitehead. 
 
 
AARTSBISSCHOP OVER CHARLES WHITEHEAD 
 
Charles Whitehead is een van de meest invloedrijke katholieke leken in de periode na het Tweede 
Vaticaans concilie. Elf jaar lang was hij voorzitter van de Internationale Raad voor Katholieke 
Charismatische Vernieuwing (ICCRS).* In die hoedanigheid werkte hij nauw samen met de Pauselijke 
Raad voor de Leken en ontmoette hij regelmatig paus Johannes Paulus II.  
 
Een van de opvallende kenmerken van het pontificaat van de gezegende Johannes Paulus was de 
groei van nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de Kerk die hij zag als een vrucht van het 
concilie. Hoewel de charismatische vernieuwing als zodanig geen beweging is, zijn veel nieuwe 
gemeenschappen erdoor geïnspireerd en er een deel van. Het was veelzeggend dat bij een 
bijeenkomst van nieuwe bewegingen en gemeenschappen in Rome**, op de vooravond van 
Pinksteren 1998, Charles Whitehead werd gevraagd namens hen allen een reactie te geven op de 
toespraak van de paus. 
 
Kevin MacDonald,  
emeritus aartsbisschop van Southwark 
 
Met toestemming overgenomen uit het voorwoord in het boek Towards a fuller life in the Holy Spirit van Charles 
Whitehead. 
 
*Van 1990-2000 
**Een bijeenkomst van 250.000 deelnemers 
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