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MARIA VINKENBURG OVERLEDEN 

 
Maria Vinkenburg (‘s-Hertogenbosch, 1926) is op 23 augustus 2019 in Nuland overleden. Zij was 
een van de belangrijkste stimulerende krachten in de charismatische vernieuwing, die begin jaren 
zeventig ook in katholiek Nederland op gang kwam.  
 
In 1974 leert zij deze vernieuwing kennen en in 1976 is ze medeoprichter van de Stichting Bouwen 
aan de Nieuwe Aarde (die in 2001 haar naam verandert in Stichting Katholieke Charismatische 
Vernieuwing). In 1977 zegt ze haar baan als mentrix in het ziekenhuis te Veghel op om in Eindhoven 
te gaan wonen en werken in het dienstencentrum van deze stichting in Eindhoven. Zij coördineert dit 
dienstencentrum tot begin jaren negentig. 
 
Vanaf het begin in de jaren zeventig tot in de jaren negentig is ze lid van de Pastorale Kerngroep van 
de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), waarvan ze tot 1990 ook secretaris is. Vanuit deze 
Kerngroep maakt ze ook deel uit van het bestuur van de oecumenische Charismatische 
Werkgemeenschap Nederland (CWN) en werkt ze mee aan de jaarlijkse conventies van de CWN. 
 
Samen met pater André Beijersbergen sM begeleidt ze zeker vijftig retraites. Tijdens Nationale Open 
Dagen van de KCV leidt zij vaak de lofprijzing en presenteert ze het programma. Ze schrijft meer dan 
62 artikelen voor het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde en zit ook jarenlang in de redactie 
ervan.  
“Maria was iemand van het eerste uur met een zeer indrukwekkende bijdrage voor de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing, we zullen haar missen,” schrijf Gerlo Sogtoen, de voorzitter van de 
Pastorale Kerngroep bij haar overlijden. 
 
Meer over haar leven op  
https://www.kcv-net.nl/kcv/historie/mensen-van-het-eerste-uur/overleden/maria-vinkenburg/ 
 
Dankdienst 31 augustus 
 
Maria Vinkenburg heeft haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld. Er is een 
dankdienst voor haar leven op zaterdag 31 augustus om 11.30 uur, een eucharistieviering met 
voorganger pater Leo van der Klaauw a.a.  
Adres: H. Laurentiuskerk, Oude Baan 1, 5242 HT Rosmalen. 
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