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‘Je mag een getuigenis
De Katholieke Charismatische Vernieuwing
(KCV) bestaat vijftig jaar. Gerlo Sogtoen (52)
uit Houten is sinds mei voorzitter van de
nieuwe beweging die bijzondere aandacht
heeft voor het werk van de Heilige Geest.
“Als je een persoonlijke relatie met God hebt,
krijg je een heel leuk en spannend leven.”
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Linda Stelma

Hij groeide op in een katholiek gezin in het Overijsselse Haaksbergen. Gerlo Sogtoen vertelt erover in de
ruime woonkeuken in het huis in Houten waar hij samen met zijn vrouw Mariëtte woont. “In de puberteit
ging het niet zo goed met me. Ik was heel angstig en
onzeker. Toen ik vijftien was, heb ik God op mijn knieen uitgedaagd om te laten zien dat Hij bestaat.”
Doop in de Geest
Op dat moment gebeurt er niet direct iets bijzonders
in zijn leven. Dan komt het moment dat hij via vrienden van zijn ouders bij een jongerenweekend van de
Katholieke Charismatische Vernieuwing terechtkomt.
Hij is dan zeventien jaar. “Tijdens dat weekend heb
ik voor me laten bidden. Eerst gebeurde er niets. Maar
toen ik even later in de hal liep, vielen de schellen van
mijn ogen. Ik zag veel helderder. Er was iets gebeurd,
maar ik wist niet wat. Ik had een verhoogd bewustzijn en voelde me heel blij.”

Achteraf zegt Sogtoen dat dat moment zijn doop in
de Heilige Geest is geweest. “Ik kreeg een persoonlijke relatie met God. Ik voelde me geborgen en gesteund en kon veel meer kracht halen uit het geloof.”
‘Intimiteit met God’
De jonge Gerlo wordt actief in het jongerenwerk van
de KCV. In die tijd leert hij ook zijn vrouw Mariëtte
kennen die daar ook bij betrokken is. Een paar jaar later trouwen ze. Ze krijgen vier kinderen en blijven actief voor de KCV. De afgelopen tien jaar droegen ze
de pastorale verantwoordelijkheid voor het tienerwerk. En nu is Sogtoen voorzitter geworden. Hij volgt
Ine Stassen op die waarnemend voorzitter was nadat
Piet Timmermans in 2016 afscheid nam.
Sogtoen hoopt een vredestichter te zijn en een bruggenbouwer tussen het werk van de KCV en de parochies. “Ik zou het fijn vinden als de harten van de
mensen opengaan voor God. Er is veel meer in het le-
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Charismatische Vernieuwing
in Nederland
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Vijftig jaar geleden, in 1967, maakten Amerikaanse studenten de uitstorting van de Heilige Geest
mee. Het was de start van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Niet veel later kreeg de
stroming ook in Nederland voet aan de grond.

KCV-voorzitter Gerlo Sogtoen: “Je hoeft je niet te schamen voor je geloof. Je mag een getuigenis zijn. Dat hoeft
niet altijd met woorden. Leef gewoon je leven.”

ven dan wij denken, dan dat ik denk. Er is meer liefde, meer intimiteit met God. Het gaat om het leven
zelf. Dat wat we doen voor Hem of voor zijn koninkrijk, daar mag je ook van genieten.”
‘Gaven van de Geest’
Het doel van de KCV is dat iedereen binnen de katholieke Kerk een persoonlijke relatie krijgt met God.
Sogtoen: “Als je een persoonlijke relatie hebt met God
dan zie je de gaven van de Geest terug.”
Deze bijzondere vermogens die door de Heilige Geest

‘Vuur,
enthousiasme
en diepgang’
De Katholieke Charismatische Vernieuwing
(KCV) is een stroming binnen de Kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de Heilige
Geest. Ze wil mensen helpen “meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder – groot en klein –
komt tot een meer persoonlijke relatie met God”.
De KCV heeft geen leden. Voorzitter Gerlo Sogtoen: “We zijn meer een vernieuwing dan een beweging. Iedereen is vrij om zich daaraan te committeren. Je betrokkenheid bestaat uit het
deelnemen aan conferenties, gebedsgroepen en
nieuwe initiatieven.” De KCV organiseert retraites, kinder- en tienerbijeenkomsten, weekends
voor genezing, biedt ondersteuning aan charismatische geloofsgroepen en houdt jaarlijks een
Nationale Open Dag op Tweede Pinksterdag.
Dit jaar bestaat de KCV vijftig jaar. Op de vakantieconferentie Celebrate die gehouden wordt van
21 tot 28 juli op Pagedal in Stadskanaal, zal op 23
juli speciale aandacht worden besteed aan het
vijftigjarig jubileum.
Info: kcv-net.nl
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Ed Arons (68) is een van de betrokkenen van het
eerste uur. De voormalig hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad leerde de charismatische vernieuwing kennen in Nieuw-Zeeland waar hij na
zijn middelbareschooltijd vijf jaar woonde. Toen
hij en zijn vrouw Karin begin jaren zeventig terugkeerden in Nederland waren ze niet direct van
plan om specifiek iets te doen met charismatische
vernieuwing. “We wilden vooral dat katholieken
een persoonlijke band met Jezus zouden krijgen,
om daaruit te leven. Daar ontbrak het in die tijd
aan.”
De familie Arons bezoekt mensen huis aan huis,
staat met een boekenstand op beurzen en houdt
jongerenavonden. “Daar kwam eigenlijk nooit iets
uit, tot het moment dat we in contact kwamen met
anderen die interesse hadden in de charismatische
vernieuwing. We ontmoetten onder anderen Anton en Nellie Ruiter en pater André Beijersbergen.”
Samen trekken ze verder op in hun wens om katholieken een levend geloof te laten krijgen. Het is
inmiddels 1974. Er worden gebedsgroepen en retraites gestart en de mogelijkheden voor een open
dag worden besproken. In juli van dat jaar is het
zover. “We hadden vijftig uitnodigingen verstuurd
voor een open dag in Oudenbosch. Er kwamen
meer dan honderd mensen. We zongen eenvoudi-

aan christenen worden gegeven zijn onder meer terug te vinden in 1 Korintiërs 12: wijsheid, het overdragen van kennis, een groot geloof, de gave om te
genezen, de kracht om wonderen te verrichten, om te
onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om het uit
te leggen.
Als Sogtoen naar zichzelf kijkt, dan heeft hij de gave
van onderscheiding. “Ik weet wat goed en kwaad is.”
En hij ziet de gave van genezing op het gebed bij mensen om hem heen. “Ik heb gezien dat benen aangroeien. Het meemaken van wonderen bouwt je geloofsleven enorm op. Dat is geestelijk voedzaam. Ik geloof
in wonderen. God is vandaag en morgen dezelfde als
gisteren. Waarom zou Hij die gaven alleen aan de eerste christenen geven?”
‘Een getuigenis zijn’
Sogtoen voedt zijn relatie met God door te bidden
en door bewust stille tijd te houden. “Maar ik kan
ook door de dag heen met God praten. Je hoeft niet
tot zondag te wachten. En je hoeft je niet te schamen voor je geloof. Je mag een getuigenis zijn. Dat
hoeft niet altijd met woorden. Leef gewoon je leven.”
Sogtoen heeft ook wel adviezen voor mensen die, net
als hij ooit, op zoek zijn naar een relatie met God.
“Vraag God erom en stel je ervoor open. Praat met je
pastoor en lees je Bijbel. Zoek aansluiting bij een vernieuwingsbeweging; er zijn er vijftien tot twintig binnen de katholieke Kerk. Verdiep je in alles wat met
het geloof in Jezus te maken heeft. Jezus is de weg,
de waarheid en het leven. Door Hem kom je tot de
Vader. En als je die weg gaat, dan krijg je een heel
leuk en spannend leven. Dat kan ik nu wel zeggen.
Als je je angsten kwijtraakt, dan kun je ook in de arena van het leven staan.”

ge liederen, er was een spreker en een getuigenis
en ter afsluiting hielden we een Eucharistieviering.”
En dan gaat het snel. Overal ontstaan gebedsgroepen. Er worden twintig landelijke bijeenkomsten gehouden in een jaar tijd. Arons neemt
met een aantal vrijwilligers de hoofdredactie en
organisatie van het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde over van pater Beijersbergen. Het blad
wordt het officiële orgaan voor de charismatische
vernieuwing in de katholieke Kerk in Nederland.
De eengezinswoning van de familie Arons wordt
tijdelijk een landelijk centrum van charismatische vernieuwing. Naast hun eigen gezin van
vier personen, komen er twee paters en een jongeman in huis. Zij helpen bij de verzending van
geestelijke lectuur en bij de organisatie van landelijke dagen.
Arons: “Het liep allemaal als een trein. Heel veel
mensen zochten ondersteuning bij hun persoonlijke geloof. Ze zeiden: ‘We hebben eindelijk ons
thuis gevonden.’ Het was een tijd van secularisering. Gebed en bijbellezen werden minder belangrijk in de Kerk. Dus er bleef weinig over voor mensen die hun heil zochten in een innerlijk leven.”
In 1976 wordt er een stichting opgericht met dezelfde naam als het tijdschrift, Bouwen aan de
Nieuwe Aarde. Het is de voorloper van de Katholieke Charismatische Vernieuwing zoals we die nu
kennen. Arons blijft tot 1983 betrokken bij het
werk. Tijdens de open dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing aanstaande maandag zal
hij een getuigenis geven.

‘Het mooiste feest’
Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor
Sogtoen het hoogtepunt is van het kerkelijk jaar.
“Voor mij is Pasen het mooiste feest. Met name het
moment dat Jezus zegt: ‘Ik maak alles nieuw …’
Door Jezus komt de Heilige Geest en kan iedereen
deel zijn van zijn koninkrijk.”
Dit pinksterweekend is Sogtoen met nog vijftig anderen van de KCV in Rome voor de viering van het
vijftigjarig bestaan. Ze gaan onder meer op audiëntie bij paus Franciscus, die het werk van de KCV eens
omschreef als “een stroom van genade”.
“Ik weet niet of ik de paus persoonlijk spreek.
Maar ik zou graag samen met hem willen bidden. En
ik zou hem willen bedanken dat hij zo nederig is en
een voorbeeld is voor heel veel leiders. Hij heeft
het lef de Kerk aan te sturen. En dat doet hij vooral
met liefde.” +

‘Als je een persoonlijke
relatie hebt met God
dan zie je de gaven
van de Geest terug’

