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JAARVERSLAG

VOORWOORD
We zijn dankbaar dat we u d.m.v. dit beknopte jaarverslag inzicht mogen geven in wat er
vanuit de stg. Katholieke Charismatische Vernieuwing in 2018 ondernomen is. Voor een
breder perspectief verwijzen we u naar de website(s), sociale media, de nieuwsbrieven,
en het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde.
Namens het Bestuur, de Pastorale Kerngroep en de medewerkers van de KCV,
Ine Stassen, secretaris Pastorale Kerngroep.
Monique Voorhout, KCV medewerker
Frank Antonissen, KCV medewerker

ALGEMENE ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Gerlo Sogtoen, de voorzitter van de KCV, en past. Koos Smits hebben namens de pastorale
kerngroep en het bestuur de visie van de KCV op papier gezet. Deze visie wordt in januari
2019 gepresenteerd op het ‘Toerustingsweekend’ in Helvoirt, een activiteit waarbij mensen
vorming ontvangen. In het kort samengevat: “De Charismatische vernieuwing wil bijdragen
aan de opbouw van Gods Koninkrijk in en buiten de R.K. kerk, ten dienste van de wereld.
Dit kan o.a. door: persoonlijke vorming, ontwikkeling van bedieningen, de dienst van
bevrijding en genezing, evangelisatie, contact met andere charismatische, evangelische
en pentecostale kerken, contact met Messiasbelijdende joden, werken van barmhartigheid, dienst aan de armen en de kleinen dezer wereld. Samengevat willen we als ‘stroom
van genade’ de opbouw van een ‘nieuwe (geestelijke) kathedraal’ in Nederland
realiseren, zoals op de berg Sion, waar alle mensen in Gods Geest samen leven.”
Binnen de beweging is een belangrijke verandering op handen. Door de wens van paus
Franciscus is CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service) geboren, om
tot één enkele service ten dienste van alle expressies van de charismatische vernieuwing
te komen. Met Pinksteren 2019 worden twee internationale organisaties officieel
samengevoegd, namelijk de ‘Catholic Fraternity’ en de ICCRS (International Catholic
Charismatic Renewal Service). CHARIS staat vanaf dat moment officieel onder de R.K.
kerk en dan horen we bij de Dicasterie voor Leken, Gezin en leven (Dicastery for Laity,
Family and Life). CHARIS heeft o.a. tot doel alle uitingen van de Katholieke
Charismatische Vernieuwing te dienen. Ze wil het werk aan de eenheid binnen het
lichaam van Christus bevorderen, zoals beschreven staat in het gebed van Jezus Christus
in Johannes 17 (“Opdat ze allen één zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in
Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt”).
Mogelijke effecten naast deze samenvoeging zijn, dat er bijvoorbeeld meer verbindingen
tussen verschillende initiatieven en gemeenschappen kunnen ontstaan. De statuten van
CHARIS onderbouwen en steunen dat de KCV “een stroom van Genade” en een vernieuwende
adem van de Heilige Geest is. De Pastorale Kerngroep en het bestuur van de KCV in
Nederland zal actief zijn om de komende tijd bij nieuwe initiatieven betrokken te zijn en
te werken aan de opbouw van CHARIS. De stichting KCV behoudt daarin zijn eigenheid.
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ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Celebrate 2018 was een vakantieconferentie vol vernieuwingen. We waren op een
nieuwe locatie op camping "het Beloofde Land" in Voorthuizen, het was een week in de
meivakantie i.p.v. in de zomer, er was een nieuw tienerfestival ‘Crossover’ en er waren 2
verschillende programma's (tracks) voor de volwassenen. De vernieuwingen sloegen
goed aan, het festival was op vele fronten een succes en hier bouwen we op voort in 2019.
Kapel Helmond. De renovatie van de kapel aan de Prins Karelstraat 100 is nu vergevorderd.
De koepel is inmiddels prachtig verlicht. De laatste fase omvat een ‘touch-up van het interieur’.
Drie tienerfestivals; met het ontstaan van het Crossover tienerfestival hebben we nu drie grote
tienerfestivals gerealiseerd in 2018. We hopen dit zelfs nog verder uit te bouwen naar vier.
Het 4U! tienerfestival werd in de zomervakantie in Someren (Noord-Brabant) gehouden.
Het festival was 13 edities gekoppeld aan Celebrate, maar ging in 2018 weer zelfstandig
verder. Met het thema ‘Brand New’ was dit kamp ook vernieuwend bijvoorbeeld door een
nieuw track-systeem mét daarbij voor het eerst een jongerentrack (16-23 jaar). Het doel
daarvan is om de jongeren verdere vorming te geven, een mogelijkheid te bieden naast evt.
inzet als tienermedewerker, hen te behouden én om een brug te slaan richting de volwassenen.
De Nationale Open dag. Op 2e Pinksterdag op 21 mei 2018 organiseerde de gebedsgroep
“Mensaheronan di Pas” (=“Boodschappers van Vrede”) in samenwerking met de Pastorale
Kerngroep van de KCV een landelijke open dag in Rotterdam – Hoogvliet.
Follow Me. Deze cursus voor jongeren (van 8 weekenden) heeft zijn 2e seizoen gedraaid
met enthousiaste discipelen als gevolg. Deze cursus begint weer in het voorjaar van 2019.
Het platform voor genezing, bevrijding en evangelisatie bouwt verder en organiseerde
vormingsdagen voor leken binnen de KCV die actief (willen) zijn in het pastoraat.
Het lofprijsplatform ‘Called2Worship’ heeft mensen die hart hebben voor lofprijzing met
elkaar in contact gebracht en heeft hen weten in te zetten. Op o.a. Celebrate was de
formatie van een (‘gelegenheid’s) band hierdoor een groot succes.
Het Are You Ready Project heeft met de parochie Uden een AYR 2.0 versie neergezet voor
oudere tieners (die al eerder een AYR 1.0 weekend volgden). De verdergaande vorming
sloeg zeer goed aan, de parochie en de tieners willen mogelijk zelfs een AYR 3.0.
Gebedsgroepen. het aantal gebedsgroepen dat in Nederland aansluiting vind bij de KCV ligt op/
rond de 80. Ons verlangen is om dit nog te zien groeien, we attenderen de mensen op dit belang.
AVG ontwikkelingen; met de nieuwe AVG-wet is de stichting begonnen met
vernieuwingen en aanpassingen, waaronder een nieuw datasysteem dat het
verouderde (goed afgeschermde systeem) moet gaan vervangen in 2019.
Tot slot, bijzonder dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en medewerkers.
En bovenal dank aan onze Vader, Jezus zijn zoon en de Heilige Geest.
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Frank Antonissen

Layout: Frank Antonissen
Financiële verslagen:
www.kcv-net.nl/kcv/organisatie/stichting/financieel-overzicht

Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing
Prins Karelstraat 100 / 5701 VM Helmond
Tel. 0492 - 55.46.44 / info@kcv-net.nl / www.kcv-net.nl
(IBAN) NL32 INGB 0009 2336 50 t.n.v. St. KCV - Helmond
(Stichting KCV is door de Belastingdienst erkend als ANBI)
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