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In deze editie:
-Baanbrekende internationale online conference op zaterdag 15 mei 2021 over charisma’s.
-Online publicaties over wat een charisma is.
Vijf jaar geleden publiceerde de Congregatie
voor de geloofsleer in Rome onverwacht een
uitvoerig document over charisma’s:
Iuvenescit Ecclesia / De Kerk verjongt. Aan
dit document is nog niet veel aandacht
besteed, maar nu lijkt de universitaire
wereld wakker te worden.
In Nederlands Dagblad kreeg Iuvenescit
Ecclesia een wat kerkpolitieke duiding, maar
wie het leest ontdekt er een schat aan
zorgvuldig verzamelde informatie in, onder
meer over wat er in de Bijbel over charisma’s
staat. Het introduceert ook het begrip
“founding charism” / “originating charism” en
het gaat uitvoerig in op het voor het eerst
door Vaticanum II gebruikte begrip
hiërarchische gaven.
Niet zozeer de inhoud van het document was
revolutionair, maar het feit dat er een officieel
document over verscheen waarmee
charisma’s veel uitvoeriger een plaats krijgen
in de officiële leer van de Katholieke Kerk.
Over dit document vindt zaterdag 15 mei een
internationale conferentie plaats in het
Engels.
Dr. Jos Moons SJ, van de Katholieke
Universiteit in Leuven is een van de sprekers.

Online conference 15 May 2021, marking five
years since the release of Iuvenescit Ecclesia.
In 2016 the Vatican’s Congregation for the
Doctrine of the Faith released ‘Letter
Iuvenescit Ecclesia to the Bishops of the
Catholic Church Regarding the Relationship
Between Hierarchical and Charismatic Gifts in
the Life and Mission of the Church’. Despite
the ecclesiological significance of this topic,
the document has been largely unnoticed,
and is yet to receive detailed academic
attention. Iuvenescit Ecclesia presents a
developed understanding of the Church as
fundamentally dependent upon the charisms,
understanding them as co-essential with the
(sacramentally grounded) hierarchical gifts.
The present conference, taking place on the
fifth anniversary of the letter’s promulgation,
attempts both to increase awareness about its
significant contributions to the Catholic
teaching on the charisms and to promote
wider theological engagement. Sessions will
explore the Iuvenescit Ecclesia's treatment of
the charisms in relation to ecclesiology;
episcopal ministry; the new evangelization;
religious life and new
communities/movements; and the CatholicPentecostal dialogue

Main speakers 15 May 2021
Archbishop John Wilson, Southwark Diocese, England
Br. Reginald Cruz, Xaverian Brothers
Prof. Stephen Bullivant, St. Mary’s University, Twickenham, UK; University of Notre Dame, Australia
Prof. Veli-Matti Kärkkäinen, Fuller Theological Seminary, USA
15 May 2021
Timetable
10.00 - Introduction: John Stayne
10.45 - Main session 1: Archbishop John Wilson
12.00 - Main session 2: Br. Reginald Cruz
13.00 - Lunch
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14.00 - Short papers
15.30 - Main session 3: Prof. Stephen Bullivant
16.30 - Main session 4: Prof. Veli-Matti Kärkkäinen
17.30 - Finish
Booking: https://www.eventbrite.co.uk/e/integrating-the-charisms-registration-148230672933
Enquiries: charismaticandmystical@gmail.com
Publicaties over charisma’s online
Over Iuvenescit Ecclesia schreef Kees Slijkerman Some charisms need particular regulations, online te
vinden in Info-Letter Euccril ISSUE 300.
Op www.stucom.nl zijn over charisma’s onder meer te vinden de documenten:
0413uk Letter “Iuvenescit Ecclesia” on Relationship Between Hierarchical and Charismatic Gifts in
the Life and the Mission of the Church - Congregation for the Doctrine of the Faith to the Bishops of
the Catholic Church, May 15, 2016
0413 De Kerk verjongt - Nederlandse vertaling van "Iuvenescit Ecclesia"
0432 Wat heeft ‘Iuvenescit ecclesia’ te zeggen aan kerkelijk Nederland nu? Lezing Kees Slijkerman,
27 november 2017 in het Overleg nieuwe bewegingen.
0455 Van het in de vorige info brief (nummer 44) aangekondigde symposium staat de lezing van
Prof. dr. Erik Borgman, Charismata in het leven en de zending van de kerk.
0467 Het artikel Gewone gaven en hun herkenbaarheid - Prof. dr. Kees van der Kooi, over de
betekenissen van het woord ‘charisma’ in de Bijbel, in de Kerkgeschiedenis en in het moderne
seculiere spraakgebruik. Daarin kunt u lezen hoe dr. Norbert Baumert SJ en Prof. dr. Kees van der
Kooi uiteindelijk tot een definitie komen van wat een charisma is.

Eerdere edities van deze info brief zijn te vinden op
https://www.kcv-net.nl/kcv/activiteiten/periodieke-publicaties/info-brief-leerstoel-tvdcv
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