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Marleen van Arnhem (22): 
“Als kind ging ik altijd op 
Emmanuel-zomerkamp. Het 
logische vervolg was eigenlijk 
het tienerkamp van de KCV: 
4U! Daar ben ik vanaf mijn 
twaalfde heengegaan. Ik heb 
er mijn hele puberteit in be-
leefd, mijn beste vriendinnen 
gekregen en mijn vriend ont-
moet. In de kerstvakantie is er 

ook nog een driedaags kamp 
en in de zomer 4U!-kamp. Ik 
heb hier een persoonlijke rela-
tie met God gekregen en ge-
leerd om God dichtbij te laten 
komen. Ik durf gevoelens als 
vreugde en verdriet toe te la-
ten tijdens het kamp, omdat 
de leiding ons het gevoel gaf 
dat het veilig was met elkaar. 
Nu ben ik zelf leiding van 4U! 

en probeer ik de tieners het-
zelfde veilige gevoel te geven. 
Zodat ze God leren kennen, 
zoals ik Hem heb mogen leren 
kennen. Hij is mijn Vader van 
wie ik hulp verwacht en die ik 
wil betrekken bij de keuzes 
die ik maak. Ja, echt, dat zei 
ik. Ik verwacht hulp van 
Hem. Ik heb een rotsvast ver-
trouwen in God.” (MO)

‘Persoonlijke relatie met God’

‘Nu weet ik zeker dat God 

Oriëntatieweekend
Heiloo, vr 3 t/m zo 5 mrt
In het grootseminarie St. Willibrord. 
Ontmoeting, gebed, getuigenis en ont-
spanning voor jonge mannen die over 
het priesterschap nadenken.
Info/opgave: (072) 505 59 64/06 40 12 54 
90, rector@willibrordseminarie.nl

Geloofsdag
Thorn, za 4 mrt
Over de HH. Zélie en Louis Martin, ou-
ders van de heilige Theresia van Lisi-

eux, gidsen voor onze spiritualiteit. 
Onder leiding van mgr. drs. J. Schröder. 
Van 9.00-16.30 uur in de Foyer de Cha-
rité (Onder de Bomen 2). Richtprijs 
€ 17,-, lunch zelf meenemen. 
Info/opgave: (0475) 56 27 70,
www.foyer-thorn.nl

Stille dag
Roosendaal, zo 5 mrt
Stille dag voor jongeren (16-30) door 
pater Marc Lindeijer s.j. Aanvang 09.30 
uur met H. Mis in de O.-L.-V.-kerk 
(Kade 23). Deelname is gratis.
Info/opgave: jong@bisdombreda.nl

Kruisweg
Borne, zo 5 mrt
Canta Felice vertolkt de kruisweg op 
indrukwekkende muzikale wijze in de 
St.-Stephanuskerk (Stationsstraat 2). 
Aanvang 15.30 uur. Kaarten € 10,-.
Info/kaarten:
hetzwareverlichtborne@gmail.com/entree 
van de kerk voorafgaand aan het concert

Bezinningsmiddag
Lomm, zo 5 mrt
Open huis voor kennismaking met de 
Bethabara-gemeenschap (Pastoorshof 
2) onder leiding van pater Jean-David 

Lindner, broeder van Sint-Jan. Van 
14.00-20.00 uur programma met onder 
andere inleiding, hapje en drankje en 
gebedsavond.
Info: www.bethabara.nl

Pro-lifecursus
Heilig Landstichting, zo 5 t/m ma 6 mrt
Cursus Bidden en raadgeven bij abortus-
klinieken in Pelgrimshuis Casa Nova 
(Pastoor Rabouplein 5) door stichting 
Stirezo en zr. M. Monja van Donum 
Domini. De cursus is geheel vrijblij-
vend. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Info/opgave: www.stirezo.nl

De Katholieke Charisma-

tische Vernieuwing be-

stond zaterdag vijftig 

jaar. Ruim honderd men-

sen vierden dit jubileum 

in Utrecht met een vreug-

devolle lofprijzing, een 

onbeschrijfelijk mooie 

aanbidding en een prach-

tige heilige Mis. “Hij 

heeft mij genezen.”

Mariska Orbán

Net voordat de feestelijke 
avond begint in de Sint-Rafa-
elkerk in Utrecht-Overvecht, 
zijn de muzikanten, priesters 
en vrijwilligers druk bezig 
 alles op te bouwen. Voor de 
spiegel van het toilet staat een 
jonge vrouw. Haar hoofd 
hangt ondersteboven, haar 
lange, blonde haren vallen 
naar beneden. Ondertussen 
spuit ze een fl inke laag haar-
lak over haar krullen. “O, sor-
ry. Ik vergas je bijna”, lacht ze 
als ze de verslaggeefster ziet. 
In de ruime hal van de kerk 
staan groepjes mensen vrolijk 
bij te kletsen. In de kerk is de 
grote band zich aan het klaar-
maken: drie of vier gitaristen, 

een violist, een zangeres en 
een zanger en een pianist. De 
kerk stroomt vol met overwe-
gend jonge mensen tussen de 
20 en 35 jaar. In totaal zijn er 

ruim honderd mensen. Dan 
begint de band te spelen, heel 
mooi, vrolijk en vol vuur voor 
God. De zangeres heeft een 
prachtige, warme stem en 

raakt tot op het bot. De Mis 
begint met een verhaal van 
een oudgediende van de KCV 
over het indrukwekkende 
 ontstaan van de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing, 
vijftig jaar geleden. In Ameri-
ka kwamen toen 25 studenten 
en twee professoren bij elkaar 
voor een retraite, het Duque-
sne Weekend. Ze hadden 
 gehoord over gedoopt worden 
in de Heilige Geest en baden 
dat dit ook hen zou overko-
men. Dat gebeurde ook. 

‘Gods barmhartige liefde’
Op zaterdagavond was er een 
verjaardagsfeestje van een 
van de studentes. Maar in 
plaats van dat te vieren, trok-
ken steeds meer studenten 

naar de kapel. Zo ook Patti 
Mansfi eld: “Ik liep wat rond 
en kwam in de kapel. Niet om 
te bidden maar om studenten 
die daar eventueel zouden 
zijn te zeggen dat ze naar be-
neden moesten komen voor 
het feestje. Maar toen ik bin-
nenkwam en in de tegen-
woordigheid van Jezus in het 
Allerheiligste knielde, trilde 
ik letterlijk van ontzag voor 
zijn majesteit. Het besef over-
viel me dat Hij de Koning der 
koningen is en de Heer der 
heren. 
Ik dacht: ‘Vlug wegwezen 
voor er iets met je gebeurt.’ 
Maar nog groter dan mijn 
angst was mijn wens om me-
zelf onvoorwaardelijk aan 
God over te geven. Ik bad: 

Pastoor Koos Smits stelde het Allerheiligste uit en ging de aanwezigen voor in gebed
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bestaat!’

Christenen in het Midden-Oosten
Postel (B), ma 20 mrt
Lezing van Kerk in Nood in de Abdij 
van Postel (Abdijlaan 16). Leer het 
Midden-Oosten kennen vanuit het oog-
punt van drie religieuzen uit Irak, Sy-
rië en Libanon. Aanvang 20.00 uur.
Info/opgave: (073) 613 08 20,
www.kerkinnood.nl

Ontmoetingsavond tienerpastoraat
Den Bosch, do 23 mrt
Voor wie bezig is met tienerpastoraat 
in de parochie of daarmee aan de slag 
wil. Met een lezing over hoe u de Vas-

tentijd (diaconaal) kunt beleven met 
tieners. Locatie: Bisdomkantoor (Para-
de 11). Aanvang 19.00 uur.
Info/opgave (t/m 19 mrt):
jongeren@bisdomdenbosch.nl

Stilteweekeinde voor mannen
Megen, vr 31 mrt t/m zo 2 apr
In het franciscanenklooster (Klooster-
straat 6) probeer je met maximaal ne-
gen deelnemers tot rust en stilte te ko-
men. Je brengt op eigen wijze je dag 
door, Koos Mink geeft ondersteuning 
en handreikingen. Kosten € 170,-.
Info/opgave: jmink@minkadvies.eu

Gezinsdag
Heiloo, zo 2 apr
Programma voor gezinnen met o.a. 
H. Mis, maaltijd, vormingsprogramma 
voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Van 10.30-14.30 uur in het heiligdom 
O.L.V. ter Nood (Hoogeweg 65). 
Info/opgave: (072) 737 00 85,
familiedagen@olvternood.nl

Geloofsverdieping
Sittard, vr 21 t/m zo 23 apr
Weekend van Platform30plus voor al-
len van 25 tot 50 jaar die zich willen 
verdiepen in het geloof en geloofsle-

ven. Thema: Spiritualiteit van verschil-
lende grote heiligen. Locatie: Regina Car-
meli (Kollenberg 2). Kosten: €84.
Info/opgave: www.platform30plus.nl

Meeleefdagen
Tegelen, vr 28 t/m zo 30 apr
Mogelijkheid voor meisjes en jonge 
vrouwen om te ervaren wat het leven 
van een zuster inhoudt. Je bent welkom 
bij de Zusters Benedictinessen van het 
H. Sacrament (Van Wevelickhoven-
straat 1). 
Opgave/info: (077) 373 15 72, www.oude-
munt.nl

In de kerk zingen en dansen KCV'ers voor God, onder leiding van de aanwezige band
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‘Vader, ik geef mijn  leven aan 
U. Wat U me ook vraagt, ik 
aanvaard het. En als het lijden 
inhoudt, aanvaard ik dat ook. 
Leer me alleen Jezus te vol-
gen, en lief te hebben zoals Hij 
liefheeft.’ Op het volgende 
ogenblik lag ik plat met mijn 
 gezicht op de grond, over-
stroomd met een ervaring van 
Gods barmhartige liefde… 
een l iefde,  helemaal 
 onverdiend en toch in over-
vloed gegeven. Bij dit alles 
gingen mijn schoenen uit. Ik 
was inderdaad op heilige 
grond. Ik had het gevoel dat 
ik wilde sterven en bij God 
 wilde zijn. Ik wilde me koes-
teren in Zijn tegenwoordig-
heid. Tegelijk besefte ik: als 
een doodnormaal  persoon als 
ik Gods liefde op zo’n manier 
kon ervaren,  iedereen op deze 
aardbol dat dan zou kunnen.”

‘In de Bovenzaal’
Patti was niet de enige die in 
de kapel Gods aanwezigheid 
had ervaren; medestudent 
 David Mangan had net daar-
voor hetzelfde meegemaakt. 
Twee meisjes die vervolgens 
met Patti naar de kapel gin-
gen, overkwam ook hetzelfde. 
Patti: “In het uur dat volgde 
bracht God op zijn grootse 
wijze veel studenten de kapel 
in. Sommigen lachten, ande-
ren huilden. Sommigen baden 
in tongen, anderen voelden 
net als ik een brandende stro-
ming door hun handen. Ja, het 
was een feest die avond, het 
feest van een nieuwe geboor-
te, een feest dat God gepland 
had in de Bovenzaal. Het 
was de geboorte van de 
 Katholieke Charismatische 
Vernieuwing!”
Tegenwoordig zijn er miljoe-
nen katholieken bij de KCV 
betrokken. Veel afzonderlijke 
bewegingen en gemeenschap-
pen hebben hun oorsprong in 
de charismatische vernieu-

wing als stroming, onder 
meer de gemeenschappen 
Emmanuel en Chemin Neuf. 

Bij Hem
Na de heilige Mis stelt pries-
ter Koos Smits het Allerheilig-
ste uit en houdt de monstrans 
eerbiedig omhoog. Wie de blik 
van de monstrans vangt, 
knielt of slaat een kruis. Heel 
teder en eerbiedig. Zeven mi-
nuten staat het Allerheiligste 
op het altaar, daarna wordt de 
monstrans in de kapel gezet, 
tussen twee brandende kaar-
sen, waar in stilte mensen bij 
Hem bidden. In de kapel 
heerst een onbeschrijfelijke, 
vredige rust.  
In de kerk zingen en dansen 
ondertussen KCV’ers voor 
God, onder leiding van de 
band. Zo vreugdevol en mooi. 
Af en toe hoor je iemand snot-
teren. Een verkoudheid, of 
raakt God hier mensen diep in 
hun ziel? Aan de zijkant staan 
kleine groepjes mensen heel 
intiem en intens samen te bid-
den. Door de mooie muziek 
heen blazen twee mannen 
 opeens allebei op een rams-
hoorn. Het volle, indringende 
geluid dat uit de enorme 
hoorns komt, is imposant. De 
hele sfeer is verpletterend in-
drukwekkend en aangrijpend. 
Hier komt God zo grandioos 
en vreugdevol op de allereer-
ste plaats; het is bijna hemels.

‘Genezen’
Na de lofprijzing is er een 
 alcoholvrije borrel. Frank 
 Antonissen vertelt dat hij met 
twaalf KCV’ers vorig jaar mei 
op retraite ging in navolging 
van de oprichters van de KCV, 
om de Heilige Geest te ont-
vangen. “Dat was echt zo bij-
zonder”, vertelt Antonissen. 
“Op een gegeven moment 
vroegen we om de gave van 
genezing. Mijn rechterbeen 
was een stuk korter dan mijn 

linkerbeen. Opeens voelde ik 
dat mijn rechterbeen aangroei-
de. En ik kijk en zag zo mijn 
been groeien. Zo gek. Alle 

 pezen en spieren trokken, om-
dat ze er aan moesten wennen. 
Nu zijn mijn benen even lang. 
Maar ik was niet de enige die 

genas, ook anderen zijn gene-
zen of hebben op andere vlak-
ken doorbraken mogen ont-
vangen.”
Dit jaar wil de KCV in mei 
weer zo’n retraite houden.
Een jong meisje, Jimena Villa-
nueva, dat straalt alsof er licht 
van haar afkomt, gaat naast 
Antonissen staan. Ze was ook 
bij de retraite vorig jaar en 
 vertelt: “Mijn knieën stonden 
altijd naar binnen gedraaid en 
ook mijn rechterbeen was 
 korter dan mijn linkerbeen. 
Opeens werden mijn benen 
helemaal warm en genas ik. 
Mijn knieën stonden weer 
recht en mijn benen waren 
even lang. Ik dacht altijd dat 
het iets van vroeger was; dat 
mensen elkaar konden gene-
zen. Maar nu weet ik zeker dat 
God bestaat. Bidden voor 
 anderen vind ik nu veel 
 gemakkelijker, omdat ik ver-
trouwen heb. Ik ervaar het nu 
als mijn  roeping om voor 
 anderen te bidden.” +

Info: www.kcv-net.nl

Nel Koeleman (78 jaar) “Ik 
was gelukkig getrouwd en 
had lieve kinderen. Maar ik 
had geen voldoening en na 
een zoektocht van jaren 
kwam ik op een open dag 
van de KCV. Dat was voor 
mij een openbaring. Ik hoor-
de voor het eerst over Jezus 
spreken als Iemand die ze 
kenden. Ik had het gevoel 
thuis gekomen te zijn. Tij-
dens een zevenweekse 
 vorming, Leven in de Geest, 
heb ik de keuze voor God 
gemaakt. Er is toen heel veel 
in mijn leven veranderd. Ik 
ging leven vanuit een ande-
re Bron en kreeg een grote 
liefde voor de Eucharistie. 
Ik ben nu 38 jaar bij de 

KCV en heel dankbaar voor 
de ontvangen vormingen, 
retraites en weekenden tot 
geloofsverdieping. En al 33 
jaar komen we wekelijks 
in een gebedsgroep bij 
 elkaar voor lofprijzing, 
 bijbellezing en gebed voor 
de vele noden van de Kerk 
en de wereld. Mijn moeder 
van 102, die nog leeft, is ook 
door een zevenweekse vor-
ming opnieuw tot geloof ge-
komen. Door het gezamen-
lijk gebed mogen we 
ervaren: Ja God leeft en Hij 
hoort ons. 
Jezus is het mooiste cadeau 
dat God ons heeft gegeven. 
Hij is mijn beste vriend. Ja, 
ik houd van Hem!” (MO)

‘Een openbaring’


