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HIGHTIME 2015 
Van 27- 30 december wordt het jaarlijkse  

tienerfestival Hightime  
gehouden in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt 

Het thema is:  Tune in & broadcast 

Info / folders / aanmelden bij het: KCV Dienstencentrum 

0492 - 477.657    tieners@kcv-net.nl 

www.kcv-net.nl/tieners-en-jongeren 

 
‘Een kind is ons geboren!’   (Jes. 9,5)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elk jaar vieren we Kerstmis. Niet elk jaar kan ik deze vreug-
dekreet zo luid beamen. Ook in ons huis is een (klein-) kind 
geboren. Ze verstilt ons hart, ze opent met haar oogjes on-
vermoede emoties die in ons hart verscholen liggen. Ont-
wapenend, kwetsbaar en klein, een beeld van Gods liefde 
en toewending. Hoe logisch dat God in tijden van geweld en 
rampspoed juist deze kreet laat klinken! In een jaar waarin 
we de gevolgen zagen van vliegtuigen die werden neerge-
schoten, waarin aanslagen werden gepleegd en waarin mil-
joenen mensen op de vlucht sloegen, kan ‘nog meer geweld’ 
ons antwoord niet zijn.  
Paus Franciscus roept ons op tot radicale dienstbaarheid. 
Hij roept ons op tot solidariteit. Tot medelijden, niet zoals 
in ‘och wat zielig’ maar in mee lijden als op Goede Vrijdag. 
In het jaar van barmhartigheid willen we als christenen  
laten zien dat er nieuw begin is, in Gods Naam.  
Is het misgegaan? Gods Vader-antwoord kan ons niet ver-
loochenen. Hij wil ons herstel, onze redding.  
In Jesaja 9 lezen we de hoop:   

5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; 
 de heerschappij rust op zijn schouders. 
 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

  Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde 

komen. 
 Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, 
 in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. 

Laten we in dienstbaarheid Jezus van harte volgen. Discipel 
zijn van Hem houdt in: de ander ontvangen als een geschenk. 
Discipelschap en dienstbaarheid zijn kernwoorden voor de 
KCV in het komend jaar. We willen jonge mensen kansen 
bieden om te groeien in de navolging van Jezus. We zullen 
naast Hightime en 4U! een cursus van 8 weekends organi-
seren: ‘Follow Me!’ Jezus roept ons op om Hem te volgen. 
Niet vrijblijvend, maar dag aan dag.  
En we willen meer mensen, u allemaal, gelegenheden bie-
den om dienstbaar te worden.  
Op dit moment loopt de actie KCV-balans. Van uw giften zijn 
we afhankelijk. Bij alles wat er gebeurt hebben we geld no-
dig om de activiteiten te laten plaatsvinden.  
Wilt u helpen dit jaar ook financieel hoopvol af te sluiten? 

We wensen u van harte gezegende Kerstdagen en een voor-
spoedig Nieuwjaar! 

Piet Timmermans, voorzitter van de Pastorale Kerngroep 

Weekend ‘Generations’  
“Wacht op de Geest … en ga ...” 

29 - 31 januari 2016 te Helvoirt 
Vanuit de internationale conferentie in Warschau in oktober 
j.l. zijn we op dit thema gekomen. Aan het begin willen we 
met u delen wat daar als rode draad werd aangereikt en 
dat willen we dan in de loop van het weekend uitwerken.      
Joyce van Pampus zal vooral het eerste werkwoord: “Wacht” 
onder de loep nemen.  

Belangrijk om een goede start te maken is een vruchtbare 
“wachttijd” te nemen. Joyce zal ons helpen om dingen op een 
rijtje te krijgen, misschien dingen op te ruimen, zodat Jezus 
onverdeeld toegang krijgt in ieder van ons. De tweede spreek-
ster is Heddy de Visser. Want het mag in ons leven natuurlijk 
niet bij wachten alleen blijven. Het geloof en de vruchten 
daarvan blijken mede in onze concrete daden,  

het uitgaan.  Daar zal dus de tweede spreekster ons vooral  in 
leiden. Zo komen de twee speerpunten, die vanuit de Focus-
dag naar voren kwamen, aan bod. Te weten: “Discipelschap” 
en “Dienstbaarheid”.  

Tijdens het weekend worden we ook zelf aan het werk gezet 
om in kleine groepjes te delen, te luisteren en geïnspireerd te 
worden. Hopelijk om dan opgebouwd concreet uit te gaan in 
ons  geloof. Natuurlijk zijn er workshops, waarschijnlijk in 2 
rondes. Zeer divers: van ‘Warschau en bijna 50 jaar KCV’ tot 
‘voetballen’; van ‘gaven van de Geest’ tot ‘wandelen’ … enz. 
Als krachtbron van het hele weekend willen we met elkaar 
door de lofprijzingen en de eucharistievieringen onze Heer 
groot maken. Jacobs Ladder en Hometown zullen er met ons 
weer een groot familiefeest rondom de Vader van maken. We 
willen Jezus  ontmoeten, verstaan en aan het eind van het 
weekend met Hem (opnieuw) op pad gaan, in de kracht van 
de Heilige Geest. Alle generaties zijn welkom, vandaar dat er 
ook een kinderprogramma zal zijn. 

http://www.kcv-net.nl/
mailto:tieners@kcv-net.nl?subject=Hightime%202016%20-%20I%20want%20to%20tune%20in%20...
http://www.kcv-net.nl/tieners-en-jongeren
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Retourtje Emmaus 
 

Op 16 september verzorgden 
Pater Kees Maas SVD en mw. 
Annemiek Wijnker-Hoedjes 
een power-point presentatie 
over de Emmausgangers  
(Lucas 24,13-35).  
 

Wij werden uitgenodigd om aan de hand van dia’s en 
passende meditatieve teksten onze eigen levenstocht te 
overwegen in 3 fases: 

1e fase: 2 leerlingen van Jezus gaan diep ontgoocheld op 
weg van Jerusalem  naar Emmaus.  

 Ook in ons leven kennen we teleurstelling en ontgoo-
cheling. Hoe belangrijk is het om juist dan iemand te 
ontmoeten die naar je luistert, aan wie je je pijn mag 
vertellen voordat er een antwoord komt. God komt in 
mensen ons tegemoet, wil ons in onze pijn via mensen 
ontmoeten. 

2e fase: De maaltijd in Emmaus. Gastvrijheid is belang-
rijk. Hij wil genodigd worden, in hun grootste verdriet 
wil Hij aanwezig zijn. Als hun ogen open gaan en ze 
Jezus herkennen, verdwijnt Hij uit hun gezicht.  

 Ook in onze levens wil Jezus uitgenodigd worden.   Ook 
wij herkennen  vaak pas achteraf de liefde en nabijheid  
van God in ontmoetingen en situaties. 

3e fase: De weg van Emmaus naar Jerusalem.  
 Ze haastten zich terug naar Jerusalem, hun hart ver-

licht door de ontmoeting. In Jerusalem is alles nog als 
bij hun vertrek, maar zij zijn innerlijk veranderd.  

 Er is nieuwe hoop, nieuwe liefde door de ontmoeting  
met de verrezen Heer.  

 Hoe belangrijk kan een ontmoeting zijn  op het juiste 
moment. Mensen die ons nieuw inzicht geven, nieuwe 
hoop, waardoor we weer verder kunnen in ons leven. 
Ja, God komt ons tegemoet in mensen.  

       Han Wintels 

Bijbelstudie in château Poussery  
in Frankrijk 

Na de nodige organisatorische  
tegenslagen keken we toch vol 
verwachting uit naar de Bijbel-
cursus. Deze keer leerden we over 
Jacob. Zoals de verhalen over 

Abraham en Izaäk gingen over de relatie tussen vader en 
zoon, zo vernamen we dat bij Jacob de relatie tussen de 
twee broers centraal stond. Voor ons de vraag; hoe ga je 
met “broers”en “zusters” om? Met hulp van zijn moeder 
had Jacob zijn vader en zijn broer bedrogen. Hij werd 
met de dood bedreigd en moest vluchten. In Bethel er-
vaart hij dat God hem geen enkel verwijt maakt, sterker 
nog: God houdt van hem en zal hem beschermen. Jacob 
zal een lange weg af moeten leggen om Israël (strijder 
voor God ) te worden. Jacob moet een hevige strijd voe-
ren met een man. Hij laat de man niet gaan tenzij deze 
hem zegent.  
De man wordt wel als de engel van Ezau gezien. Ezau 
moet Jacob zegenen. Als dat gebeurd is mag Jacob, die 
nu Israël genoemd wordt, God zien van aangezicht tot 
aangezicht. Hij noemt de plaats Penoeël. Voor ons allen 
was deze Bijbelstudie enorm verrijkend. We zagen de 
vergelijking met Israël (het Joods volk) en Ezau (alle niet-
Joden, wij dus). Door deze tekst weten we dat wij onze 
broeder, het Joodse volk, moeten zegenen, voordat wij 
gezegend kunnen worden. Tijdens deze Bijbelweek was 
niet te voorzien dat Theo en Monique Voorhout de week 
niet af konden maken vanwege het overlijden en de be-
grafenis van Theo Swart. Toch zijn het andere goede da-
gen geworden met veel uitwisselingen, lofprijzing, be-
zoek aan een prachtige kathedraal en…  een fantastische 
“terugkomdag” met Theo en Monique in Bussum.  
U bent van harte welkom op ons kasteel voor de bijbel-
studieweek van 28 augustus tot 3 september 2016.  

Lia van der Flier, info: lvdflier@hotmail.com  

Paus Franciscus en de KCV  
Mgr. M. Delgado, onder-secretaris van de Pauselijke Raad 
voor Leken, sprak in Warschau begin oktober j.l.  over 4 le-
zingen die paus Franciscus gegeven heeft aan de KCV in 2014 
en 2015. Hij benoemde de 10 belangrijkste boodschappen 
van paus Franciscus aan de KCV: 

1. Bekering door een aanraking van Jezus’ liefde verandert 
het leven van de christen en maakt hem/haar een getuige 
van Gods liefde. 

2. Deel met iedereen in de Kerk over de genade van de  doop 
in de H. Geest. 

3. Evangeliseer en maak gebruik van Gods Woord, dat aan-
kondigt  dat Jezus leeft, in ons leeft en van ons houdt. 

4. De evangelisatie die de paus en de Kerk verwachten van 
de talrijke uitingsvormen van de KCV is het getuigenis van 
geestelijke oecumene waartoe jullie geroepen zijn met 
leden van andere kerken en kerkelijke gemeenschappen, 
die geloven dat Jezus de Heer en Redder van de mens-
heid is. 

5. Arme en behoeftige mensen nabij komen om hun lichaam 
aan te raken, dat het verwonde lichaam van Christus is. 

6. Het zoeken naar eenheid 
binnen de KCV, stamt af van 
de eenheid binnen de drie-
eenheid, die door de heilige 
Geest tot ons komt. 

7. Autoriteit in de Kerk moet 
altijd ten dienste zijn van de 
broeders en zusters. 

8. Vermijd het gevaar van buitensporige organisatie, omdat 
het een gevaar op kan leveren voor de eenheid van het 
lichaam. 

9. Ken de ‘Mechelse documenten’. Zij bevatten een uitste-
kende gids voor de KCV. 

10  Onderhoud vertrouwensbanden en werk samen met de 
bisschoppen op die plaatsen waar de KCV in de een of 
andere verschijningsvorm voorkomt. 

Als de ervaring van de doop in de H. Geest - of vervulling met 
de H. Geest – jouw geloof in Jezus Christus als Heer en Red-
der geholpen heeft om wedergeboren te worden; als jij Hem 
door die ervaring als enige God van jouw leven erkent, be-
waar dit geloof en getuig ervan. Paus Franciscus wil met de 
wereldwijde KCV in 2017 in Rome haar 50e verjaardag vieren. 
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“ALS GOD SPREEKT …” 
 
 
 

 
 

      
 

Van 18 t/m 20 maart zal er voor de tweede keer een  
Bijbelstudieweekend gehouden worden o.l.v. Theo 
Voorhout in Mariapoli – Mariënkroon te Nieuwkuijk.  
Het thema zal zijn: “Onze tijd - eindtijd?! “ 
We  willen o.a. stilstaan bij de vraag in Matt. 24, 3             
“Zeg ons, wanneer dit gebeuren zal, en wat het teken 
zal zijn van uw komst en van het einde der wereld?”  
We zullen uiteraard ook ingaan op het antwoord dat  
Jezus  hierop geeft. Er is tijd voor lofprijzing, bijbel-
studie, deelgroepjes, ontspanning en deelname aan de 
Eucharistie. 
Info:  Fam Bensmann:   0492 - 66.12.96  of  
 bijbelstudieweekend@hotmail.com  

Follow Me 
Zo'n 60 mensen, met 
een leeftijdsbereik van 
zo'n 60 jaar (15-75 jaar), 
parochiepriesters, leken, 
vertegenwoordigers van 
bewegingen, groepen 
en parochies, waren op 
28 november tijdens de 

impulsdag van het Platform voor Evangelisatie, het 
kleurrijke gezicht van de Kerk.  
Het thema was: 'discipelschap', een noodzaak voor 
onze Kerk van vandaag. Bruce Clewett, een Ameri-
kaanse Oostenrijker, onthulde op humoristische, maar 
pakkende wijze de betekenis van het woord discipel-
schap, zoals we dit leren verstaan vanuit de evangeli-
ën en de context waarin Jezus leefde met zijn leer-
lingen. Het 'Follow Me' programma werd gepresen-
teerd: een 'discipelschaps-vorming' van acht weeken-
den voor jongeren van 16 - 27 jaar, waarin belangrijke 
aspecten van 'discipelschap' aan de orde komen:  

 een keuze voor Jezus,  

 het 'laten vallen van je netten',  

 de gemeenschap, die vormend aanwezig is en  

 het op weg gestuurd worden.  
De jongeren worden hierbij persoonlijk aangesproken 
en uitgedaagd stappen te zetten. De weekends zijn 
creatief, interactief en met de nodige verrassings-
effecten.  
In Oostenrijk is 'Follow Me' een groot succes. Gestart 
met 50 jongeren, zag men de daaropvolgende jaren 
telkens een verdubbeling van het aantal. Men kan de 
vraag, die inmiddels vanuit vijf continenten op hen 
afkomt, niet aan. In Nederland zien we uit naar de 
aftrap van 'Follow me' in september 2016.  
Meer info via: info@followme-nederland.nl     

Joyce van Pampus 

Pastoraal Congres 
 6-8 maart 2016 in Emmaus,  

Helvoirt  
Het congres start met een bezinning 
op het kwetsbare in ons zelf, om te 

zien hoe God daar een genadegave van kan maken. 
Hoe kunnen de gaven en charisma’s van de H. Geest in 
ons pastorale werk nog beter gaan functioneren?  
Dit 9e congres is vooral een oefenplaats van gemeen-
schap om nog vruchtbaarder te zijn in de Kerk van van-
daag. Voor allen die in de RKK werkzaam zijn in de pas-
toraal of daartoe in opleiding zijn.  

Aanmelden: www.stucom.nl/pastoraalcongres 

Celebrate 2016  
   7 tot en met 13 augustus 
bent u weer van harte uitgeno-
digd om samen met ons Celebrate 
te vieren. Net als vorige jaren zijn we te gast in vakantie- 
en conferentiepark  Pagedal in Stadskanaal. Het belooft 
weer een bijzondere week te worden met als thema 
Identity.  Ontdek dit in gebed, in vieringen en in contact 
met andere gelovigen in een week vol vrijheid, zingeving 
en reflectie. Laat je uitdagen door boeiende sprekers 
en inspirerende muziek.  

 
 
Iedereen is van harte welkom, want u bent nooit te jong 
of te oud om God te prijzen en vakantie te vieren.  
Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op 
onze website www.celebratefestival.nl 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond-
om Celebrate? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op: 
www.celebratefestival.nl  en ontvang informatie over de 
sprekers en bands, en al het nieuws over Celebrate. 
De brochure ligt al bij de drukker, hij komt er bijna aan! 
Wij zien u graag komende zomer in Stadskanaal!  

mailto:bijbelstudieweekend@hotmail.com
mailto:info@followme-nederland.nl
http://www.stucom.nl/pub/0345/0345.htm
http://www.kcv-net.nl/vakantieconferentie-celebrate
http://www.kcv-net.nl/vakantieconferentie-celebrate


 

Voor meer informatie en inspiratie  

lees ons tijdschrift  

‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde’  

vraag bij het dienstencentrum  

een proefnummer of een  

kennismakingsabonnement aan  

(voor een gereduceerde prijs) 

 3 - 8 jan. 2016 Retraite voor priesters, diakens en pastoraal    
werkers (m/v) te Helvoirt, m.m.v. Mgr. J. Schröder. Thema: 
”Alleen wie God kent, kent de mens.” Op het dienstencen-
trum is een speciale folder verkrijgbaar.  

 

13 jan. 2016 Regio-thema avond 19.45 – 21.45 u.:  

  “Een beetje barmhartigheid verandert de wereld” door  
Mirjam Spruit. Paus Franciscus heeft een Jaar van de Barm-
hartigheid uitgeroepen. Waarom heeft hij dit gedaan en wat 
houdt dat in? Wat voor betekenis heeft het voor ons leven 
nu? Aan de hand van de brief ‘Misericordiae vultus’ over dit 
Jubeljaar gaan we met elkaar in gesprek.  
 

 30 jan. 2016 Dagseminar ‘Hooggevoeligheid, een miskende         
gave’ van 9.30 –  16.00 u.  (incl. koffie en warme maaltijd)  
Plaats: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, Sittard.   
Info: www.johannesheerd.nl  /  info@johannesheerd.nl  
 

  4-6 mrt 2016 Seminar “Hooggevoeligheid, een miskende  
     gave” in Foyer de Charité, Onder de Bomen 2, 6017 AL              
     Thorn,  www.johannesheerd.nl  /  info@johannesheerd.nl   
 

 5 maart 2016, OPGROEI-symposium in Hilversum. Voor  
ouders en andere opvoeders. Meer info: judith@hoofjes.nl             
of www.opgroeisymposium.nl 

 

 9 maart Regio-eucharistieviering: aanvang 19.45 u. in  
    Emmaus te Helvoirt  

 

 17 april Welkom op zondag … 14.00 - 16.30 u. in Emmaus 
te Helvoirt. Viering met een inleiding over de kracht van het    

     gebed, vooral het gebed om bevrijding en genezing.  
 

 4-8 mei 2016: RELaY-conferentie in Kaunas, Litouwen.  
  Thema: ‘The Missionary Option’ m.m.v. ICCRS, RELaY en 

de ‘New Covenant Community’  (ICCRS is het internatio-
nale orgaan van de KCV).  Info: www.relay-network.org    

    Met name voor onze jonge mensen van harte aanbevolen, 
een zeer stimulerende en Geest-verruimende omgeving.  

 

 ma 6  - zon 12 juni: Charismatische stille retraite in Tegelen. 
6 dagen in de stilte van Priorij Nazareth, een benedictinessen-
klooster waarin Eucharistie en eucharistische aanbidding de 
centrale aandacht krijgen. We kunnen ons aansluiten bij het 
getijdengebed van de zusters en hebben elke avond een charis-
matische lofprijzingsbijeenkomst. U volgt uw eigen spoor met 
de Heer. Elke dag een persoonlijk begeleidingsgesprek.  \ 

 Begeleiding: Bernadette Reefman ocds en p. P. Nuyens   
 Aanmelden:  vóór  9 mei 2016 bij Bernadette Reefman:     

077 – 37.44.286 bma.reefman.ocds@emmausconsult.nl   
   

 Van 14 t/m 17 juni 2016 is de internationale conferentie van 
de Lucasorde in Emmaus te Helvoirt. Belangstellenden uit 
heel de wereld komen samen rond het thema: Sent to heal. 
De conferentie is geheel Engelstalig. Het is mogelijk heel de 
conferentie of keuzedagen te bezoeken. Sprekers zijn o.a. ds. 
Marleen Blootens , dr. Deborah van de Bosch-Heij, ds Rob 
van Essen, dr. Teunaard van der Linden, ds. Eva Ouwehand, 
Carola Schouten (ChristenUnie). Opgave: www.osl2016.nl, 
liefst voor 1 februari ‘16.  Prijs: € 295,- 4 dgn of € 45,- / dag 

 

 

                    
 

om deel te nemen / om voor te bidden 
 

27-30 /12 Hightime tienerfestival in Helvoirt, zie pag.1 
 

  3 - 8 / 1   Retraite voor priesters, diakens en pastoraal werkers 
in Emmaus te Helvoirt, zie de linkerkolom. 

 

 29-31 / 1  Generationsweekend van de KCV in Helvoirt zie 
pag.1  / de flyer  

 

  6 - 8  / 3  Past. congres in Emmaus te Helvoirt, zie pag. 3 
 

  4 -  8 / 5  RELaY-conferentie in Litouwen - info zie linkerkolom 
 

      16 / 5  Nationale Open Dag van de KCV 
 

  7 -13 / 8  Celebratefestival in Pagedal, Stadskanaal  

 
Emmausdagen o.l.v. Karel & Tiny Pouwels 

 worden gehouden in Helvoirt   -  info / opgave: 

          3  -  6  maart Bezinningscentrum Emmaus 
28 april  -  1 mei         Udenhoutseweg 15 

28 april  -  4 mei       5268 CG Helvoirt 

    30 juni  -  3 juli     0411 - 64 37 25 

         18 - 21 aug. info@emmausbezinningscentrum.nl 

         18 - 24 aug. www.emmaus-retraite.nl       2   
                
 

Talitakumi = weekenden voor (innerlijke) genezing  

     19 -  21 febr ‘16 .......  Helvoirt, Emmaus 

       1 -  3  apr  ..............  Heiloo 

     20 -  22  mei  ............  Heiloo 

     12  - 14 aug .............  Leuvenheim 
 

Het blijft belangrijk u op tijd op te geven. 

Meer info: www.talitakumiweekend.nl  
 

Dienstencentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing  
Prins Karelstraat 100  - 5701 VM  Helmond  

 0492 - 55 46 44  /  info@kcv-net.nl  /  www.kcv-net.nl 

 IBAN: NL32 INGB 0009 2336 50  t.n.v. St. KCV te Helmond   

(Stichting KCV is erkend als ANBI, uw giften zijn aftrekbaar) 

 Info / opgave:  Gemma de Groot 

  Trombonedreef 15 

                        3845 CL Harderwijk 

                        0341– 41.40.86 

                      talitakumi.kcv@gmail.com 
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Van harte wensen we u   

een Zalig Kerstfeest  en  

Gods rijke zegen in 2016 !!! 

http://www.kcv-net.nl/assets/files/00-Archief-a-nummers/t/t005-Folder-retraite-2016-voor-priesters-diakens-pastoraal-werkers.pdf
http://www.johannesheerd.nl
mailto:info@johannesheerd.nl?subject=Hooggevoeligheid,%20een%20miskende%20gave
http://www.johannesheerd.nl
mailto:info@johannesheerd.nl?subject=Hooggevoeligheid,%20een%20miskende%20gave
mailto:judith@hoofjes.nl
http://www.opgroeisymposium.nl/
http://www.relay-network.org
http://www.osl2016.nl/
mailto:info@emmausbezinningscentrum.nl
http://www.emmaus-retraite.nl/
http://www.talitakumiweekend.nl
http://www.talitakumiweekend.nl/
mailto:talitakumi.kcv@gmail.com

