
‘En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.’
Visie en beleid van de stichting KCV 2014-2020 

Werkwijze:
In twee fases hebben we een document voorbereid dat nu voor u ligt. 
In een eerste werkgroep is het fundament gelegd voor dit document door middel van enkele 
brainstormsessies over de missie en visie van KCV.

We hebben in de tweede werkgroep vier vragen als leidraad gekozen.
A. Wat zijn we? 
B. Wat willen we (wat wil God met ons)? 
C. Hoe willen we dat bereiken? 
D. Wat hebben we daar voor nodig?

We hebben biddend en zoekend de volgende antwoorden geformuleerd.
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A. Wat we zijn:

De Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing functioneert als een ‘national service committee’ 
zoals bedoeld door ICCRS, het internationale service comité van de Katholieke Charismatische 
Vernieuwing (KCV). 
De KCV vormt een netwerk van groepen, gezinnen, individuen (priesters, leken en religieuzen) en 
gemeenschappen die met elkaar verbonden willen zijn. We zijn geen 'leden' van de KCV, maar voelen ons 
wel aan elkaar gegeven om samen te groeien in het ‘leven in de Geest’1. We willen dienstbaar zijn aan 
elkaar en aan andere mensen vanuit onze bijzondere gaven: de gaven van de Geest, de lofprijzing en het 
Bijbel lezen.
Op verschillende niveaus onderhouden we contacten met de RK Kerk.2 

B. Wat we willen:

De missie van de KCV is het stimuleren van charismatische vernieuwing in Nederland, door als ‘kinderen 
van God’3 het evangelie te verkondigen, gemeenschappen te vormen rondom Jezus onder leiding van de 
Heilige Geest. De oecumene is daarbij belangrijk.

1 Het begrip ‘Leven in de Geest’ is afkomstig uit de ‘leven in de Geest-vorming’ die vanaf het begin breed werd gegeven in de 
Charismatische Vernieuwing, wereldwijd. Dit begrip is ontleend aan Rom. 8. God doet ons mensen een aanbod om persoonlijk en
samen met Hem te leven. Door zijn Geest mogen we daar ‘Ja’ op zeggen en in dit (eeuwige) leven binnengaan. Geliefd door de 
Vader, verlost en geheiligd door Christus en gedragen en vernieuwd door de H. Geest. Dit ja zeggen op het aanbod van God vraagt
(meestal) een bewuste keuze. We willen deze heiliging in blijdschap en enthousiasme leven en bevorderen door gebed (privé, 
gemeenschappelijk en het leven van de Kerk), stille tijd, lezen van de Bijbel, lofprijzing en het beleven van de charisma’s: de gaven
van de Geest.

2  Er is jaarlijks contact met de bisschoppenconferentie. Op 1 juni 2014 zei Paus Franciscus in een vol stadion: “Jullie, 
charismatische vernieuwing, hebben een grote gave van de Heer ontvangen. Jullie zijn geboren uit de wil van de Geest als 'een 
stroom van genade in de Kerk en voor de Kerk.'” 

3 Vgl. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als 
slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, 
Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. (Rom. 8, 14-16)  

Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan 
iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en 
weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij 
geboren wordt uit water en geest. (Joh. 3, 3-5)
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C. Hoe we dit willen bereiken:

Onze visie: we brengen mensen en middelen samen om uiteenlopende activiteiten te organiseren voor 
diverse doelgroepen en leeftijden. Deze activiteiten zijn er op gericht om mensen te helpen groeien in 
‘het leven in de Geest’, zodat ze groeien in hun persoonlijke band met God en hun gaven, charisma’s en 
vaardigheden. Zo groeien mensen in het samen geloven, bidden, vieren en leven. Bij deze activiteiten 
willen we kinderen, tieners, jongeren en (jonge) gezinnen extra ondersteunen. We willen evangeliseren 
en de stichting en groei van gemeenschappen in allerlei vormen bevorderen.

Uitgewerkt in activiteiten 
Eerst beschrijven we de lopende activiteiten die we willen continueren. Daarna volgt een beschrijving van 
voorgenomen activiteiten. 
Ofschoon niet met zoveel woorden uitgesproken zijn alle activiteiten gericht op evangelisatie. De 
persoonlijke evangelisatie (voor God kiezen en een weg van groei in liefde en ‘kennen’ van God 
bewandelen). De evangelisatie van onze naasten, de ‘nieuwe evangelisatie’ van de kerk en de 
evangelisatie van alle mensen. 

Dit plan voorziet in een aantal activiteiten met meetbare resultaten. Toch blijft er in de KCV altijd ruimte 
om ‘daar te gaan waar de Geest ons leidt.’

I. Activiteiten lokaal: 
Op dit moment zijn er lokale en regionale gebedsgroepen, kleine gemeenschappen, diocesane 
contactpersonen en werkgroepen.
Lokale groepen functioneren zelfstandig en onafhankelijk onder een ‘KCV-vlag’. 

II. Activiteiten nationaal: 
Landelijke activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd: 

Kinderen: het Kinderteam organiseert kinderprogramma’s tijdens 
 het toerustingsweekend ‘Generations’ in januari, 
 de Nationale Open Dag op 2e Pinksterdag en 
 de vakantieconferentie ‘Celebrate’ eind juli. 

Deze programma’s hebben een eigen, bij de leeftijd van de kinderen passende, vormende inhoud. 

Tieners: het ‘4U!-team’ organiseert in het voorjaar 
 een ‘FBI-weekend’ voor tieners van 14-15 jaar, 
 de ‘4U!-dag’ tijdens de Nationale Open Dag, 
 tienerfestival ‘4U!’ tijdens vakantieconferentie ‘Celebrate’ en 
 van 27-30 december het tienerfestival ‘Hightime’. 

Een bijzonder aanbod wordt gedaan door het ‘Are You Ready!?-team'. (AYR) dat weekends organiseert 
voor vormselgroepen uit het hele land.
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Jongeren: het Jongerenteam geeft tijdens 
 vakantieconferentie ‘Celebrate’ vorm aan een jongerenprogramma.

Volwassenen: elk jaar is er 
 het toerustingsweekend ‘Generations’ voor volwassenen en jongeren, 
 de Nationale Open Dag op 2e Pinksterdag. 
 In het voorjaar is er een ontmoetingsdag voor leden van gebedsgroepen, diocesane 

contactpersonen en de Pastorale Kerngroep. 
 Eind juli vindt vakantieconferentie 'Celebrate’ plaats. 
 In het najaar wordt er een gezinsretraite georganiseerd. 

Door het jaar heen zijn er cursussen, retraites, ontmoetingen, open dagen, genezingsweekends van 
‘Talitakumi’ enz. 
Bovendien verschijnt er vormingsmateriaal, zoals de brochures ‘het Woord onder ons, in de Advent en de 
Vastentijd.’ Ook ons tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde en de nieuwsbrieven hebben een vormend 
karakter.

We nemen met onze protestante zusterorganisatie ‘Charismatische Werkgemeenschap Nederland’ deel 
aan de Leerstoel van de Theologie van de Charismatische Vernieuwing aan de VU te Amsterdam. Ook 
doen we mee aan diverse groepen van overleg met andere bewegingen binnen de RK Kerk en daarbuiten.

III. Activiteiten internationaal: 
Namens de KCV is er iemand actief als secretaris in het Europese subcomité (ESCI) van ICCRS. Enkele 
vertegenwoordigers bezoeken conferenties over de hele wereld om het internationale netwerk van de 
KCV te versterken en anderen te dienen. 
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Voorgenomen beleid:

We stimuleren lokale, regionale en nationale initiatieven voor evangelisatie.
Voor de komende jaren ontplooien we de volgende nieuwe activiteiten.

2014-2015:
Oprichten van 5 lokale jongerengroepen in de komende 2 jaar. (fase 1)

Naast de cursus Helpen groeien (om mensen toe te rusten als geestelijk begeleider) zal een 
pastoraatscursus georganiseerd worden om mensen toe te rusten in pastoraat. Dit zal een 
verdiepingscursus zijn, die volgt op de cursus Helpen Groeien. 

2015-2016: 
Oprichten van 5 lokale jongerengroepen in de komende 2 jaar. (fase 2)

We willen een Discipelschapstrainingscursus geven, liefst samen met andere groepen (KISI, Emmanuel, 
enz). vanaf  september 2015. Er is een cursus met de naam “Follow me” samen met het bisdom Wenen 
ontwikkeld. In 8 weekends worden de onderwerpen uit een ‘DTS’ behandeld. 

2016:
We onderzoeken nu vast of er samen met de ‘Charismatische Erneuerung’ in Duitsland in het voorjaar van
2016 een tweetalige Leiderschapscursus kan worden aangeboden. (regio Enschede-Münster)
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D. Wat hebben we hier voor nodig?

Huisvesting: 
Om deze activiteiten te organiseren is er een efficiënt werkend secretariaat nodig. Omdat de 
medewerkers veel samenwerken is een goed geoutilleerd en efficiënt kantoorgebouw noodzakelijk.
De aanwezigheid van een gebedsruimte is wenselijk.  
Voor groepen onder de vijftig personen kunnen we terecht in het gebouw van ons dienstencentrum. Voor 
de grotere weekend- en/of vakantieactiviteiten zijn we aangewezen op conferentiecentra (bijv. Emmaus in
Helvoirt en Pagedal in Stadskanaal). 

Organisatie: 
Er is een dienstencentrum, met medewerkers.
Er is een bestuur nodig dat het materiële behartigt en een pastorale kerngroep, die zich richt op de 
geestelijke, theologische en pastorale aspecten. Ook is er een raad van adviseurs. De organisatie van deze 
groepen wordt beschreven in de statuten en het ‘huishoudelijk reglement’.

Communicatiemiddelen: 
Website, nieuwe media-accounts, tijdschrift, nieuwsbrieven, PR-materiaal en trainings- en 
cursusmaterialen

Medewerkers: 
Om diensten van diverse aard te kunnen aanbieden zijn er mensen nodig met educatieve, 
communicatieve, pastorale en organisatorische talenten, die voor dit pluriforme aanbod de behoefte 
kunnen inventariseren, coördineren, realiseren en (laten) uitvoeren. 
Er is behoefte aan een zekere groep mensen die voor een langere periode 20 of meer uren per week aan 
werkzaamheden voor de KCV kunnen doen, om de continuïteit te kunnen borgen.

Financiële middelen: 
Financiële middelen komen voort uit fondswerving, roerende goederen, opbrengsten van activiteiten, 
giften (eenmalig, periodiek, schenkingen), enz. Daarbij is een vaste betrokken groep donateurs een 
voorwaarde.

PR:
Het is van het hoogste belang dat we goede PR maken voor onze activiteiten. Voor een goed PR plan 
hebben we hulp nodig van deskundigen buiten de PK.

Deelnemers:
Zij zijn essentieel om de activiteiten uit te kunnen voeren. 

Versie juli 2014
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