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CWN, kom tevoorschijn! 

Zaterdagmorgen 27 mei 2017 zal dr. Miranda Klaver tijdens de CWN conventie in De Kroeze Danne, 

Kappelhofsweg 14  in Ambt Delden een lezing geven: CWN, kom tevoorschijn!. 

Meer: www.cwn-cwj.nl/aankomende-conventie  

Het wetenschappelijk onderzoek naar charismatische vernieuwingsbewegingen is een nieuwe fase 

ingegaan met de ondertekening van een overeenkomst tussen de Vrije Universiteit in Amsterdam 

(VU) en de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). 

Met deze ondertekening op maandag 6 maart 
2017 ging officieel de CWN-VU-
Onderzoeksplaats voor Charismatic and 
Pentecostal Christianity van start. Als 
onderzoeker is dr. Miranda Klaver aangesteld. 
Zij krijgt daarbij een dag in de week student-
assistent Miranda van Holland in dienst. 
 

 
Decaan Ruard Ganzevoort van de VU (l.) en CWN-voorzitter Henk 
Reinders sluiten een overeenkomst onder toeziend oog van de CWN-
penningmeester 

 
Nieuw begin 
De ondertekening werd een bijzondere 
bijeenkomst, misschien wel een historisch 
nieuw begin van verdergaande samenwerking 
op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek en theologische onderbouwing van 
charismatische vernieuwing. 
Vertegenwoordigers van zeer uiteenlopende 
kerkelijke, evangelische en pinkstertradities 
waren bij elkaar. 
 
Gelovig en geleerd  
We werden welkom geheten door de decaan 
van de faculteit Godgeleerdheid aan de VU, 

Ruard Ganzevoort. Hij vertelde dat de 
charismatische en evangelische stromingen 
tegenwoordig zo belangrijk zijn in het geheel 
van de Kerk dat de universiteit er meer 
aandacht aan wil gaan besteden. Voorzitter 
Henk Reinders van de CWN sprak als tweede. 
'De CWN heeft vanaf de oprichting in 1974 in 
haar statuten staan dat ze theologische 
reflectie op charismatische vernieuwing wil 
bevorderen en doet dat verbonden met 
spiritualiteit', zei hij. Hij was dan ook heel blij 
met Miranda Klaver als onderzoeker, omdat 
zij 'gelovig en geleerd' is en bovendien 'een 
sympathiek mens, gericht op communicatie 
en verbinding.' Namens het CWN-bestuur gaf 
hij haar de zegen. (Zie onder) 
 
Leerstoelbestuur 
Als derde spreker mocht ik zelf het woord 
voeren, namens het leerstoelbestuur, dat al 
bijna 25 jaar zorg draagt voor de leerstoel 
Theologie van de Charismatische Vernieuwing 
aan de VU. Deze leerstoel is een gezamenlijk 
initiatief van de CWN en de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing (KCV). Op die 
leerstoel hebben achtereenvolgens de 
professoren Parmentier, Van der Kooi en Van 
den Toren gezeten. Alledrie kregen ze 
aansluitend een aanstelling als gewoon 
hoogleraar, waardoor ze weer verdwenen van 
onze bijzondere leerstoel. In de vacante 
periodes hebben rooms-katholieke 
gastdocenten colleges gegeven. De hoop is op 
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termijn weer een nieuwe hoogleraar 
Theologie van de charismatische vernieuwing 
te kunnen benoemen aan de VU. Zoekende 
naar een geschikte kandidaat die aan de hoge 
eisen* van het ministerie van onderwijs 
beantwoordt, was het leerstoelbestuur blij 
verrast met het aanbod van de VU om 
Miranda Klaver voltijds aan te stellen als 
onderzoeker. Zij is antropoloog en theoloog. 
Het leerstoelbestuur is vol verwachting naar 
wat haar onderzoek aan het licht zal brengen.  
 
Tot zover het eerste deel van het verslag in Bouwen aan 
de Nieuwe Aarde 2017-2. Zie hele verslag met foto's 
hier: www.kcv-net.nl/bouwen-aan-de-nieuwe-
aarde/schrijvers/kees-slijkerman/miranda-klaver-op-
onderzoeksplaats-vu  
 
Kees Slijkerman 
kees@stucom.nl 
 

 
Als een zegen voor Miranda Klaver gaf Henk 
Reinders haar op 6 maart 2017 de volgende 
woorden mee: 
 
Laat God je onafscheidelijk vergezellen 
en je begeleiden op al je wegen; 
laat Christus de staf zijn in je hand 
en de richting van elke voetstap; 
laat de Geest voor je zijn als de wind in de rug, 
die je brengt op wegen van wijsheid en vrede. 
Wees gezegend! 
 

 
Hier een uitgebreid interview met Miranda 
Klaver in Nederlands Dagblad.  
 
 
Wetenswaardigheid bij 50 jaar KCV 
1 juni 2017 is er in Rome in Universiteit 
Urbania een theologisch symposium over: 
Katholieke charismatische vernieuwing een 
stroom van genade voor de hele Kerk 
(definitie van paus Franciscus). Zie 
http://www.ccrgoldenjubilee2017.org/pdetail
s.php?lang=fr  
Op vrijdagmorgen 2 juni is er in dezelfde 
universiteit een oecumenische ontmoeting 
tussen de pioniers van de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing en evangelische 
leiders. Op de vrijdagavond in deze 
jubileumweek is pinkstervoorganger Dr. 
Vinson Synan een van de medevoorgangers, 
in een bijeenkomst met meer dan 20.000 
mensen in Circus Massimo (een historische 
plek in Rome waar veel christenen in de 
vroege Kerk als martelaren zijn omgekomen). 
Op zaterdagmiddag 3 juni spreekt naast paus 
Franciscus ook de pinkstervoorganger G. 
Traettino. Daarna volgt een oecumenisch 
gebed om een nieuwe uitstorting van de 
heilige Geest. Vanuit Nederland zijn we met 
ongeveer 50 mensen aanwezig in Rome in 
deze jubileumweek (http://www.kcv-
net.nl/kcv/nieuw/50-jaar-kcv/). 
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