Katholieke Charismatische Vernieuwing
Wijk bij Duurstede,
25 augustus 2017

Aan: De mensen die eerder hebben deelgenomen aan een vormingsdag voor genezing en bevrijding
en aan belangstellenden
Broeders en zusters,
Paus Franciscus heeft alle mensen die betrokken zijn bij de Katholieke Charismatische Vernieuwing
gevraagd om hun ervaring van 'gedoopt zijn in de Heilige Geest' te delen met alle mensen in heel de
Kerk. Het is een kerntaak van de KCV.
Wij nodigen jullie uit voor een vormingsdag op zaterdag 2 december 2017 in 's-Hertogenbosch over:
DOPEN MET DE HEILIGE GEEST.
Hoe en wat vertel je over de doop in de Geest?
Hoe bereid je mensen erop voor?
Wat vraag je van iemand die gedoopt wil worden in de Heilige Geest?
Hoe bid je met iemand die gedoopt wil worden in de heilige Geest?
Het organiseren van de vorming tot leven in de Geest, de "7-weken-vorming", bijvoorbeeld met de
handleiding Adem van Leven.
Toelichting: Dit onderwerp kwam uit onze evaluatie van de vormingsdag van 20 mei. Genezing en
bevrijding zijn geen doel op zich en ze zijn niet los verkrijgbaar. Genezing en bevrijding zijn onderdeel
van een proces, waarin mensen tot hun bestemming komen in en door Jezus Christus.
Ook in de nieuwe publicatie Deliverance ministry van ICCRS (een aanrader voor wie Engels kan lezen)
is duidelijk dat iemand die bevrijd wil worden van demonische invloeden, zelf stappen moet zetten
en de Heilige Geest meer in zich moet toelaten om werkelijk bevrijd te kunnen leven.
Datum: zaterdag 2 december 2017
Plaats: Lucaskerk, Zuiderparkweg 301, 5216 HB ’s-Hertogenbosch
Tijd: Inloop en koffie/thee vanaf 9:30 uur. Het programma begint om 10:00 uur en duurt tot 16:00
uur. Het is van belang om de hele dag te volgen. Als het nodig is dat je eerder weg moet, geef dat
dan svp aan bij je aanmelding.
Kosten: € 10 per persoon, inclusief koffie/thee, bij aankomst te voldoen. Lunchpakket zelf
meenemen.
Aanmelding (in verband met de voorbereiding graag voor 14 november): mail naar kees@stucom.nl
Inventarisatie nu: we vragen je na het lezen van deze uitnodiging aan kees@stucom.nl te melden
wanneer jij de vorming tot leven in de Geest hebt gevolgd of gegeven (bijvoorbeeld met het
werkboek Adem van Leven van Amand Kersten, het boekje Vorming tot Gemeenschap van André
Beijersbergen of met nog een andere handleiding). Heb je een andere goede voorbereiding
meegemaakt op de doop in de Geest, dan vernemen we dit ook graag. Ook als je nog niet weet of je
2 december kunt komen.
Op het programma staan:
-lofprijzing
-inleiding door pastoor Juan van Eijk, waarin veel heldere inspiratie zal doorklinken uit een boekje
van Raniero Cantalamessa.
-praktische instructie over het organiseren van een vorming tot leven in de Geest
-andere programmapunten die we nog in voorbereiding hebben
>>
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Katholieke Charismatische Vernieuwing
Om duidelijk te maken dat genezing en bevrijding in de context van evangelisatie staan en dat
evangelisatie niet los staat van genezing en bevrijding, hebben we de naam van onze werkgroep
uitgebreid met het woord evangelisatie.
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
skype: kees.slijkerman

Meer:
Over de handleidingen voor vorming tot leven in De Geest:
www.kcv-net.nl/kcv/activiteiten/publicaties-en-producties/adem-van-leven
Over het boek Deliverance ministry
http://www.kcv-net.nl/meer/a/archief/theologie/book-deliverance-ministry
PS
De There is more-conferentie van het Evangelisch Werkverband was vorig jaar aanleiding om onze
werkgroep nieuw leven in te blazen. Een dergelijke conferentie organiseren ze opnieuw van
donderdag 8 september tot en met zaterdag 10 september. Het programma is primair afgestemd op
protestantse gemeentes. De directeur van het Evangelisch Werkverband stelt het zeer op prijs als er
ook rooms-katholieken deelnemen. Hij wil graag meer leren van de rooms-katholieken. Wij kunnen
op onze beurt veel van het Evangelisch Werkverband leren. Zie het programma op
http://www.thereismore.nl/programma/
PS 2
Als KCV zijn we ook betrokken bij het Platform voor RK Evangelisatie dat op zaterdag 4 november in
Utrecht een impulsdag mee organiseert voor pastorale beroepskrachten en (kern)vrijwilligers uit alle
bisdommen en bewegingen.
Onderwerp: Van reorganisatie naar revitalisering. Toelichting: 'Parochievernieuwing vraagt om meer
dan een cursus of een methode. Het gaat om een totaal-benadering (perspectief) dat in kleine
haalbare stapjes lokaal kan worden uitgewerkt en toegepast (praktisch).' Meer:
http://www.parochiespiritualiteit.org/wp/event/impulsdag-voor-parochievernieuwing/
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