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In deze editie: 
-De conferentie Mijn God geneest 
-De internationale GloPent conferentie 
-Symposium Katholieke charismatische vernieuwing een stroom van genade voor de hele Kerk 
-Peter Hocken zijn laatste colleges 
 
Op 10 november 2017 is er in de Vrije Universiteit te Amsterdam de conferentie Mijn God geneest, 
over wonderen van genezing en christelijk geloof. Het maximaal aantal deelnemers van 100 is 
inmiddels bereikt. Deze conferentie is uitverkocht. 

Deze conferentie wordt mede georganiseerd door dr. Miranda Klaver van de CWN-VU-
Onderzoeksplaats voor Charismatic and Pentecostal Christianity. Het is een conferentie waarin de 
Theologische Universiteit te Kampen (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt), de Theologische 
Universiteit te Apeldoorn (Christelijke Gereformeerde Kerken) en de Vrije Universiteit samenwerken.  

Tijd voordoordenking  

In de aankondiging schrijven ze: "Genezingswonderen staan regelmatig in de belangstelling. Ze 

roepen enthousiasme op, maar ook serieuze vragen. Onder de sceptici bevinden zich niet alleen 

ongelovigen. Het fenomeen moet echter niet bij voorbaat verdacht gemaakt of theologisch illegaal 

verklaard worden, vinden enkele theologen van de VU, TUA en TUK. Het is tijd voor eerlijke 

theologische doordenking." 

Sprekers: 
Piet de Vries – ‘Streeptheologie’ (column) 
Ronald Westerbeek – ‘het volle Evangelie’ (column) 
Miranda Klaver – Gebeds- en wondergenezing in historische en maatschappelijke context 
Gerrit Vreugdenhil – Bijbels-theologische verkenning van wonderen en tekenen 
Hans Burger – Lijden en ziekte tussen schepping en herschepping 
Stefan Paas – Tussen scepsis en goedgelovigheid. Genezingsclaims in empirisch en theologisch licht 
Ewoud de Jong – Wat is genezing? 
Margriet van der Kooi – Pastoraat aan zieken in de praktijk 
Kees van der Kooi – Mijn God geneest. Theologische reflectie op genezingswonderen in verleden, 
heden en toekomst 
 
Tijd: 10 november, 10 tot 17:00 uur. Kosten: € 59 (zoals staat op 
https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/mijn-god-geneest/), € 99 p.p., voor wie 
deze dag volgt in het kader van PE en voor een certificaat 0,25 EC. Bezoek van deze studiedag via 
PEPredikanten.nl levert in het kader van Permanente Educatie een certificaat ter waarde van 0,25 
EC op. 

9 EN 10 FEBRUARI 2018 

 De CWN-VU-Onderzoeksplaats voor Charismatic and Pentecostal Christianity is bezig met de 
internationale GloPent conferentie die 9 en 10 februari 2018 op de VU wordt georganiseerd. Jon 
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Bialecki, Kim Knibbe en Damaris Parsitau zijn hier de keynote speakers en Miranda verwacht 
deelnemers uit de hele wereld.  

CATHOLIC CHARISMATIC RENEWAL: A CURRENT OF GRACE FOR THE WHOLE CHURCH 

Het theologisch symposium dat op 1 juni 2017 werd gehouden in Universiteit Urbania te Rome 
leverde verrassende lezingen op. 5 van de 6 lezingen zijn in het Engels, en de teksten staan op 
http://www.ccrgoldenjubilee2017.net/theological-symposium/ De video’s van de lezingen zijn te 
vinden op http://www.ccrgoldenjubilee2017.net/theological-symposium-2/.  
 
Bijzonder is de lezing van dr. Raniero Cantalamessa, de Italiaanse prediker van het pauselijke 
huishouden die het symposium opende. Hij is een graag geziene spreker, bijvoorbeeld bij 
internationale Alpha-conferenties. Hij spreekt over The 3rd article theology, waar Karl Barth op 
vooruitblikte (het artikel in de geloofsbelijdenis dat gaat over de Heilige Geest) en het sterke 
accentverschil tussen westers en oosters christendom. Interessant is ook de reactie van de Grieks 
katholieke theoloog dr. Orest Hryhorchak uit de Oekraïne op de lezing van Cantalamessa. 
 
PETER HOCKEN ZIJN LAATSTE COLLEGES 
Dr. Peter Hocken was een van de gastdocenten op de Leerstoel Theologie van de Charismatische 
Vernieuwing en hij was een van de sprekers in Rome op 1 juni. Hij is op 10 juni overleden. De tekst 
van zijn lezing, Catholic Charismatic Renewal: An Ecumenical Current of Grace, is te vinden op 
http://stucom.nl/document/0429uk.pdf.  
Op 2 juni presenteerde Peter Hocken samen met twee in-Jezus-als-Messias-gelovende Joodse 
theologen de ontwikkeling van dialoog tussen deze theoloogen het Vaticaan. Ook dit vond plaats in 
Universiteit Urbania te Rome en is integraal te zien op video. Zie http://www.kcv-
net.nl/meer/a/video/peter-hocken-final-contribution-before-he-died-2017. 
 
Op 10 juni 2017 is Peter Hocken overleden. Hij heeft een buitengewoon grote bijdrage geleverd aan 
de theologie van de charismatische vernieuwing waarvoor we zeer dankbaar mogen zijn. 
 
Het theologisch symposium op 1 juni over Katholieke charismatische vernieuwing een stroom van 
genade voor de hele Kerk (definitie van paus Franciscus) was onderdeel van de viering van 50 jaar 
KCV wereldwijd. Programmaoverzicht met symposiumsprekers: 
http://www.ccrgoldenjubilee2017.org/pdetails.php?lang=fr. 
  
Kees Slijkerman 
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