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VOORWOORD 
 
We zijn dankbaar dat we u middels dit  jaarverslag een kijkje mogen geven  in wat 
met de hulp van God ondernomen is in en vanuit de stg. Katholieke Charismatische 
Vernieuwing in het afgelopen seizoen (mei 2015 ‐ mei 2016).  
 
De  Geest  van  God  is  beweging  en  terugkijkend  lijkt  Hij  met  ons  een  hogere 
versnelling  te  zoeken.  Er  kwam meer  ruimte  om  terug  te  gaan  naar  de  bron,  de 
Heilige  Geest,  om  meer  genade  te  ontvangen.  Bij  tal  van  activiteiten  was  Gods 
Geest duidelijker en tastbaarder aanwezig. 
 
Op andere gebieden moesten we  terugschakelen, door bezinning op de kerntaak 
van  de  Charismatische  Vernieuwing,  en  door  wisseling  van  medewerkers  op 
bepaalde posities. En ook door het verlies van enkele zeer betrokken “KCV‐ers van 
het eerste uur”, in het bijzonder pater Jan van Beeck o.f.m. 
 
Ook  willen  we  onze  dankbaarheid  uiten  aan  hen  die  zovele  jaren  prachtige  en 
belangrijke  ondersteuning  hebben  gegeven  als  vrijwilligers!  Met  jullie  zijn  de 
werken nog mooier om te mogen doen. Uiteraard zijn we ook dankbaar voor hen 
die nu hun plaats innemen en verschil maken. Gods werken gaan door.  
 
Onze basis, mensen tot persoonlijke relatie brengen met God en daarbij zijn Hulp, 
de  Heilige  Geest  volop  willen  laten  werken,  gaf  dit  jaar  prachtige  uitkomsten. 
Mensen die een persoonlijke vervulling met de heilige Geest ervaren hebben, die 
zich afgekeerd hebben van een zondig leven, die tot verzoening gekomen zijn met 
anderen, met zichzelf of met God … al die getuigenissen vindt u niet in dit boekje, 
helaas … (daarvoor hebben wij het BANA‐tijdschrift en de nieuwsbrieven). 
 
Namens het Bestuur, de Pastorale Kerngroep en de medewerkers van de KCV, 
 
Fenna Wessels‐van der Wey, secretaris bestuur stg. KCV 
Frank Antonissen, medewerker Tiener‐ en Jongerenwerk  
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DIENSTENCENTRUM 
 

Het  Dienstencentrum  is  al  sinds  jaar  en  dag  het  kloppend  hart  van  de  KCV.  Hier 
worden evenementen voorbereid, vergaderingen gehouden, nieuwe ideeën bedacht, 
de  contactbrief  uitgegeven,  administratie  bijgehouden,  de  boekhouding  gedaan, 
nieuwe  uitgaven  geprint  en  boekjes  gemaakt,  de  jongeren‐nieuwsbrief  Link’d 
gemaakt, de website beheerd, uitnodigingen verzonden en andere mailings gedaan: 
kortom een  veelheid  van werk waarmee we dienstbaar willen  zijn  aan de Heer  en 
aan zijn mensen. Ieder die op de een of andere manier werkt voor de KCV rekenen 
we  tot  het  Dienstencentrum,  ook  al  is  het  in  een  aantal  gevallen  zo  dat  de 
medewerker zijn werk vanuit huis doet.  
 

HELMOND 
Het  pand  in  Helmond wordt  vanouds  ook  'het  Dienstencentrum'  genoemd  omdat 
het een centrale  functie heeft en daar het meeste werk wordt gedaan. Afhankelijk 
van wat nodig is worden elders ruimtes benut o.a. in Utrecht, Ede en Stadskanaal.  
 

Vanuit het kantoor worden vele KCV‐activiteiten mogelijk gemaakt/ondersteund: 
Celebrate, 4U!, Hightime, Generations, Nationale Open Dag, Jongerenactiviteiten.  
 

In  dit  pand  bevinden  zich  een  kapel,  kantoorruimtes,  vergaderruimte, 
2 appartementen en enkele gastenkamers.  
 
 

WIJK BIJ DUURSTEDE 
Vanuit zijn kantoor aan huis zorgt Kees Slijkerman o.a. voor: 
‐ redactie van het tijdschrift ‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde‘ (BANA) 
‐ secretariaat Europees subcomité van ICCRS (KCV‐internationaal) 
‐ secretariaat van de Leerstoel Theologie van de charismatische vernieuwing 
‐ samenwerking tussen nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk, die samen elke 
twee jaar een Pastoraal congres organiseren (0345 op www.stucom.nl) 

‐ instandhouding (en editing van sub‐sites) van de KCV‐website 
‐ oecumenische dialoog en samenwerking. 

 

DIVERSEN 
Een 4‐tal  tienerwerk‐verantwoordelijken werkt  vanuit huis  en  leiden het 4U!‐team 
en het AYR‐team de activiteiten op verschillende locaties in het land. 
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COMITÉS, WERKGROEPEN, REDACTIES, TEAMS 
Binnen  de  KCV  zijn  er  diverse  teams, werkgroepen  en  redacties  actief  om  tal  van 
zaken te behartigen. Dit is mogelijk door de inzet van vele geweldige vrijwilligers en 
enkele  betaalde  medewerkers.  Een  mooi  voorbeeld  is  hoe  het  Celebrate‐festival 
gedraaid wordt. Het Celebrate‐kernteam fungeert als spil van waaruit vele teams en 
werkgroepen en het dienstencentrum gecoördineerd en geactiveerd worden om een 
geweldig festival te verzorgen.  
 

Dan  zijn  er  nog  o.a.  het  Talitakumi‐team,  de  ‘retraite‐werkgroep’,  de  redactie  van 
‘Bouwen  aan  de  Nieuwe  Aarde’,  het  Nationale  Open  Dag  (NOD)‐comité,  het 
Generations‐comité,  de  Link’d‐redactie,  website‐team,  AYR‐team  en  4U!‐team  en 
het jongerenteam. 
 

WIE WERKEN ER VOOR HET DIENSTENCENTRUM   
 

FULLTIME MEDEWERKERS: 
Gerard Klarenbeek  senior‐medewerker  volwassenen,  secretariaat,  administratie 

Celebrate, boekhouding, financiën en ‘Het Woord onder ons’.  
Frank Antonissen   senior‐medewerker kinder‐, tiener‐ en jongerenwerk, NOD, 
  ‘AYR‐project’, KTJ‐overleg, Celebrate, Link’d, Jongeren, div. PR, 

KCV‐facebook, KCV‐website, KCV‐focusdag. 
 

PARTTIME MEDEWERKERS: 
Monique Voorhout  secretariaat, KCV contactbrief, retraitefolders.  
Renata Vucic  secretariaat, financiën, KCV‐website, administratie Celebrate 
 
Kees Slijkerman  secretaris  Europees  ICCRS‐comité,  hoofdredacteur  ‘BANA’, 

diverse externe relaties namens KCV, KCV‐website. 
Thomas van Arnhem  4U! Tienerwerk, hoofdverantwoordelijke  
Marleen Jansen  4U! Tienerwerk, 2e verantwoordelijke  
Ranil van Steekelenburg AYR‐project, hoofdverantwoordelijke (projectleider) 
Lianne Valk  AYR‐project, 2e verantwoordelijke 
 
Er zijn 5 betaalde medewerkers, de overigen krijgen een vrijwilligersvergoeding. 
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0.   BESTUUR 
 

Als leidinggevende organen hebben we naast elkaar staan: 
 Bestuur  

 Pastorale Kerngroep  
 
0.1  STICHTINGSBESTUUR VAN DE KCV 
Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de juridische, financiële en materiële 
aspecten van de KCV. Daaronder vallen onder andere: 
a. personeel (contracten, salaris, etc.) 
b. boekhouding, jaarstukken, begroting 
c. belasting en verzekeringen 
d. fondswerving 
e. gebouwen: onderhoud en beheer 
f. apparatuur en hulpmiddelen t.b.v. de kantoorfunctie 

 

Het  Bestuur  vergadert  maandelijks,  meestal  via  skype  en  minimaal  tweemaal  per 
jaar komt het bestuur voor een vergadering naar Prins Karelstraat in Helmond. 

 

Het Bestuur bestaat uit: 
Prosper  Sassen  (voorzitter),  Fenna  Wessels  (secretaris),  Joost  Bensmann 
(penningmeester), Piet Timmermans (lid namens de Pastorale Kerngroep). 

 

Het Bestuur bestaat uit: 
Prosper  Sassen  (voorzitter),  Fenna  Wessels  (secretaris),  Joost  Bensmann 
(penningmeester), Piet Timmermans (lid namens de Pastorale Kerngroep). 
 
Naast  de  lopende  zaken  die  maandelijks  besproken  worden  zijn  enkele  grote 
besluiten genomen.  
 

In  september  2015  is  het  pand  aan  de  Laagstraat,  waar  de  Nieuwe  Aarde‐
gemeenschap woonde, verkocht. 
 

Wat betreft het pand aan de Prins Karelstraat zijn de voorstellen die ingediend zijn 
gedurende  het  jaar,  telkens  zeer  serieus  bekeken.  Er  zijn met  alle  initiatiefnemers 
verschillende gesprekken gevoerd. De besluitvorming hieromtrent loopt nog. 
 

Begin 2015 is een nieuw boekhoudprogramma geïnstalleerd. Dit maakt het voor de 
penningmeester  –  en  het  bestuur  –  makkelijker  om  de  financiën  in  het  oog  te 
houden. 
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0.2  PASTORALE KERNGROEP VAN DE KCV 
De pastorale Kerngroep (PK)  is verantwoordelijk voor de  inhoudelijke aspecten van 
de KCV, het volgen van de juiste koers. Daarbij horen onder andere: 
a. behoeften peilen en biddend onderscheiden waar de heilige Geest toe leidt. 
b. koers bepalen en bewaken van de KCV in Nederland, o.a. via KCV activiteiten. 
c. pastorale prioriteitstelling i.v.m. aansturing KCV activiteiten. 
d. eventuele conflicten voorkomen of genezen. 
e. contact met het internationale orgaan ICCRS. 
f. contacten  met  de  Bisschoppen  en  kerkelijke  organen,  contacten  met  andere 

nieuwe bewegingen en gemeenschappen, oecumenische contacten. 
 
PK  leden:  Piet  Timmermans  (voorzitter),  Ine  Stassen  (secretaris),  Jolanda  Swinkels, 
Marleen  Jansen,  pr.  Peter  Hagenbeek,  Frank  Antonissen  (adviseur).  pr.  Jos 
Rosenhart, Simone Klarenbeek, Marlies van der Lely, Petra Straayer hebben afscheid 
genomen in deze periode. Pr. P. Hagenbeek is sinds 2016 lid van PK. 
 
Dit jaar is de pastorale kerngroep bezig geweest met o.a: 

− Lopende  zaken  zoals  Celebrate,  Nationale  Open  Dag,  Generations  en  de 
Focusdag. 

− Bemensing  van  de  teams,  het  kinderwerk  /  de  coördinator  blijft  een  punt  van 
zorg.  

− Profielen voor KCV‐activiteiten, waarin de KCV‐visie duidelijker uitgesproken is.  
− Een PR‐plan. Er ligt inmiddels een ontwerpplan voor Celebrate. 

− Maandelijks  overleg  tussen  de  voorzitters  van  KCV  Vlaanderen  en  Nederland. 
Samen met Vlaanderen werken we aan een vertaling van een nieuwe ‘leven in de 
Geestvorming’ uit het Duits.  

− Enkele  leden  van  de  PK  zijn  naar  de  Internationale  Conferentie  in  Warschau, 
Polen, geweest in oktober 2015. 

− Overleg over de lofprijzing en de verschillende vormen en opvattingen daarover. 
Evenals  over  de  vorming  van  medewerkers,  over  de  onderscheidingsteams 
tijdens activiteiten.  
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1.   ACTIVITEITEN VAN DE KCV 
 
1.1   ALGEMEEN  
God heeft ons een roeping gegeven om mensen dicht bij God  te brengen, om een 
persoonlijke relatie met Hem te mogen aangaan. God heeft ons daarin begenadigd 
met getalenteerde, enthousiaste en ondernemende mensen die dat  mogelijk willen 
maken.  Vrijwilligers  en medewerkers  die  gehoorzaam  trachten  te  zijn  aan God  en 
met Hem willen en durven aan te pakken. Veel van wat u hier leest in het jaarverslag 
zijn uitkomsten van deze aansporingen en het meewerken met Gods geest.  
 
Het meewerken met Gods geest speelt daarin een grote en belangrijke rol. De KCV is 
een  beweging  die  is  ontstaan  door  een  nieuwe  opleving  van  de  H.  Geest  onder 
christenen. Een beweging vàn de H. Geest die dus de KCV, de kerk, bewegingen en 
denominaties overstijgt en mag verbinden.  
 
Ieder  jaar  worden  er  “focuspunten”  vastgesteld  in  een  bezinningsdag  met 
vrijwilligers en medewerkers, waar we ons dat jaar extra op richten. 
 
Gedurende  het  jaar  2015‐2016  zijn  we  aangespoord  om  te  werken  aan 
‘Discipelschap’  en  ‘Dienstbaarheid’.  Deze  focuspunten  komen  o.a.  tot  uiting  in  de 
activiteiten  van  de  KCV,  door mensen  aan  te  sporen  actief  bij  te  dragen  aan  een 
activiteit, en in meer aandacht voor de mens (discipelen) en de hulp aan elkaar. 
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HIGHLIGHTS 
 Het Are You Ready‐(vormsel)project blijft verder ontwikkelen. Dit seizoen was er 

de doorgroei van AYR‐teamleden tot de rol van projectleiders.Doordat er bij AYR 
nieuwe  projectleiders  kwamen,  ontstond  er  bij  de  medewerker  tiener‐  en 
jongerenwerkmeer  ruimte  vrij  om  nieuwe  activiteiten  voor  de  jongeren  op  te 
pakken:  de  ICCRS  ‘Come  to Me’‐avond en  een Heilige Geest  triduüm  zijn  daar 
voorbeelden van (lees meer op pag. 16 en 21). 

 Met  de  nieuwe  voorzitter  van  het  Celebrate‐festival  zijn  we  klaar  voor  de 
toekomst.  Nieuwe  processen  in  het  kernteam  geven  mooie  nieuwe 
mogelijkheden en kansen die aangepakt worden. Ook op andere fronten in het 
Celebrate kernteam zijn versterkingen gekomen zoals bij de PR en logistiek. 

 Een aantal nieuwe websites zijn gelanceerd, om daarmee specifieke aandacht te 
krijgen  voor  een  aantal  activiteiten  die  we  bieden:  www.celebratefestival.nl  / 
www.4u‐hightime.nl / www.hgtriduum.nl   

 

www.celebratefestival.nl
www.hgtriduum.nl
www.4u-hightime.nl
www.4u-hightime.nl
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1.2  GENERATIONS 
“Wacht  op  de  Geest…………..en  Ga”.  Dit  thema  kwam  voort  uit  de  Europese 
katholieke conferentie van de KCV in Warschau, oktober 2015.  De sprekers tijdens 
dit  weekend  waren  Marie‐Jeanne  Zuidervaart,  Joyce  van  Pampus  en  Jan  Piet  de 
Visser.  Zij  hebben  ieder  op  eigen  wijze  het  thema  uitgewerkt  en  de  deelnemers 
aangereikt hoe je kunt wachten en hoe je kunt gaan. 
 
Op  zaterdagmiddag  waren  er  workshops  die  goed  bezocht  werden  door  de 
deelnemers. De inhoud varieerde van een wandeling tot gaven van de Geest. Tijdens 
het weekend was er een kinderprogramma voor de kinderen van 0 tot 12 jaar. 
            Ine Stassen & Marlies van der Lelij  
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1.3  CELEBRATE            WWW.CELEBRATEFESTIVAL.NL 
Met  zo’n  750  deelnemers  hebben  we  de  11e  editie  van  Celebrate 
vakantieconferentie  beleefd  in  Pagedal,  Stadskanaal.  Een  unieke  concept  in 
Nederland waarin we binnen de katholieke traditie een charismatische conferentie 
in  een  vakantie  setting  hebben  georganiseerd met  een  programma  vol  lofprijzing, 
sprekers, gebed, en ontspanning. Op Celebrate hebben we een week lang stilgestaan 
rond het thema Unity.  
 

Bij  de  volwassenen was er  een mix  van Nederlandse en buitenlandse  sprekers.  Fr. 
Pat  Collins,  Noel  Chircop,  David  de  Vos,  en  Wilkin  van  der  Kamp  vulden  het 
hoofdpodium met diverse inleidingen. In de verschillende inleidingen en workshops 
hebben we stilgestaan bij onze roeping tot leven in eenheid, eenheid met Christus, 
eenheid thuis in het gezin, eenheid in je parochie of leefgemeenschap en eenheid in 
de  wereldwijde  kerk.  Ook  dit  jaar  was  de  Geest  duidelijk  aanwezig  en  zijn  veel 
mensen geraakt door een verlangen om één te mogen worden.  
 

Het kinderwerk was weer gezegend met een grote groep van 130 kinderen.  In een 
programma met Christus als basis, een nieuwe lofprijsband en sport en spel hebben 
de  kinderen de  liefde  van God mogen ervaren. Het  programma was  opgezet  rond 
het vraag “Wie is Jezus en wat betekent het om met Hem te leven”. Het is prachtig 
om te zien hoe jonge kinderen hun stappen maken in geloof. Hoe ze hun zorgen bij 
Jezus  neer  durven  leggen  en  samen  met  een  priester  durven  spreken  over  hun 
relatie met Jezus. 
 

Het jongerenprogramma was ook dit jaar weer erg krachtig. Door het jongerenteam 
en Noel Chircop als spreker werden de 30 jongeren volop uitgedaagd in hun relatie 
met  God.  De  jongeren  hebben  Gods  zegen  en  aanwezigheid  op  een  bijzonder 
krachtige manier mogen ervaren.  
 

Met  de  140  tieners  in  het  4U!  festival  werd  met  het  thema  Face2Face  op  zoek 
gegaan naar God. Hoe kijkt God naar  jouw? En wat zou  jij  zien  in Gods ogen als  je 
Face2Face met God staat? Uitdagende vragen die veel losmaakte. Er zijn veel tieners 
geweest  die  hun  relatie met God  en met  elkaar  hebben  versterkt.  Het  geloof  van 
velen heeft een sterke boost gekregen! Tieners die God hebben mogen ontmoeten, 
mogen  ontdekken!  Tieners  die  bewust  de  keuze  voor  God  durfden  te maken!  De 
Geest  werkte  door  de  sacramenten,  het  samen  bidden  en  bijbel  lezen,  in 
inspirerende inleidingen en een knallende lofprijzingen in vele harten van de tieners.  
 
Het  Celebrate  kernteam  is  God  dankbaar  voor  het  geslaagde  Celebrate!  Wij  zijn 
benieuwd  naar  de  mogelijkheden  die  God  voor  ons  heeft.  We  ervaren  dat  God 
Celebrate draagt en ons uitdaagt om een volgende stap te zetten.          Marc Scheres 

www.celebratefestival.nl
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1.4  NATIONALE OPEN DAG 
2e Pinksterdag 25 mei 2015 was weer “de” dag van de KCV! Het Pinkstervuur heeft 
twee dagen nodig en dat werd op deze dag nog eens duidelijk gemaakt  in Ede. Het is 
een familiefeest van onze hemelse Vader waarbij iedereen wordt uitgenodigd.  
 
“Beter  worden”  was  het  thema  en  Joyce  van  Pampus  was  de  spreekster  bij  de 
volwassenen.  Ze  heeft  dat  (Pinkster)vuur  proberen  op  te  stoken  door  haar  zeer 
duidelijke en aansprekende  inleiding.  In de middag nam pastor Gert Overmeer het 
stokje  van  haar  over  en  beleefden we  een  “warme middag”, waarbij we  allemaal, 
jong  en  oud,  nieuw  of  oude  bekende,  mochten  komen  tot  onze  Vader.  Hij  wil 
gewoon dat het ons allemaal beter gaat, dat we beter worden. En het is het cadeau 
van de H. Geest, die dat in ons kan bewerken. Jacobs Ladder verzorgde de lofprijzing 
op een mooie wijze en de dag werd afgesloten met vreugde in de eucharistieviering.  
 
Ontmoeting‐beleving‐genezing, dat zijn de steekwoorden voor ‘onze’ Open Dag. Door 
de werking van de H. Geest is dat mogelijk en daar worden we een beter mens van. 
 
Belangrijke onderdelen van de dag zijn ook het kinderwerk en de 4U!‐tienerdag. Ook 
zij hebben inhoudelijk goed opgezette programma’s.  
 

 Marlies van der Lelij, Ine Stassen, Frank Antonissen. 



 

JAARVERSLAG   KCV   2015 ‐ 2016  
 

13 

1.5  RETRAITES 
 

RETRAITE VOOR PRIESTERS, DIAKENS EN PASTORALE WERKERS 2016. 
Met vijftien personen begonnen we op drie januari 2016 de retraite. Het thema was: 
“Alleen wie God kent, kent de mens.” Uit de evaluatie bleek dat alle deelnemers erg 
tevreden waren over het geheel van de  retraite. Ook dit  jaar was er gekozen voor 
volledige stilte. We blijven dit in de toekomst verder zo houden. 
 
EMMAUSDAGEN                 WWW.EMMAUS‐RETRAITE.NL 
Het  afgelopen  jaar  hebben  we  met  ons  retraiteteam  acht  keer  Emmausdagen 
gegeven, waarvan zes retraites van 3 dagen en twee van 6 dagen. Het zijn retraites 
waarin we God ontmoeten en zijn liefde mogen ontvangen in de stilte, biddend met  
het Woord van God, of  in de Eucharistieviering. Dagelijks  is er een inleiding en een 
begeleidingsgesprek. We mogen ondervinden dat mensen in deze dagen God, maar 
ook  zichzelf  beter  leren  kennen.  God  spreekt  op  vele  manieren  tot  ieders  hart. 
Deelnemers ontvangen inzicht, bemoediging en genezing. Iemand schreef na afloop: 
“Ik heb geen woorden, mijn hart stroomt over. Ik mocht God ontmoeten in de stilte 
en in elkaar. Zo dankbaar, zo dankbaar ben ik”. Totaal hadden we 117 deelnemers in 
2015. Meer info: www.emmaus‐retraite.nl             Tiny en Karel Pouwels 
                        
RETRAITE ‘GROEIEN NAAR EEN CONTEMPLATIEVE LEVENSHOUDING’ 
Dit zijn 3 dagen in stilte om te groeien in luisteren naar God die woont in het diepst 
van je hart. Thema’s die aandacht krijgen zijn: ‘gebed, overgave aan God’ en ‘leven in 
het  nu  moment’.  Gezamenlijk  leggen  we  ons  toe  op  ‘inwendig  gebed’,  wat 
tegenwoordig ook wel  ‘christelijke meditatie’  genoemd wordt.  In 2015 hebben we 
ons  laten  inspireren  door  Teresa  van  Avila.  Zij  heeft  met  grote  passie  de  gehele 
gebedsweg in 7 etappes beschreven. 15 personen volgden deze dagen. In 2016 zijn 
deze dagen van 3‐6 oktober. Dan laten we ons inspireren door Thomas Merton. 
                                 Tiny Pouwels 

 

www.emmaus-retraite.nl
www.emmaus-retraite.nl
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OPEN VORMINGSWEEKEND 
Ook in 2015 was er een open vormingsweekend op initiatief van de gebedsgroep van 
Nootdorp met  als  thema:  “Geef  de Geest  de  ruimte”.  Het weekend werd  gevolgd 
door mensen die juist een Alpha‐cursus gedaan hadden, maar ook door anderen die 
al langere tijd met God op weg zijn. Er was een aandachtig gehoor voor de thema’s: 
“gaven  en  charisma’s  van  de  Geest,  innerlijke  genezing,  belijden  van  zonden  als 
ruimte  voor  de  Geest”  etc.  Er  was  tijd  voor  persoonlijk  gebed,  begeleidings‐
gesprekken en ontmoeting met elkaar. Iedereen ging dankbaar en opgebouwd naar 
huis. In 2016 is het weekend van 30 september tot 2 oktober gepland.     
                          Jan van der Stok, Tiny en Karel Pouwels 
 

GEZINSRETRAITE – HEMELS FEEST 
Voor de 4e gezinsretraite van de KCV, van 6 t/m 8 mei 2016, mochten we te gast zijn 
bij  de  Chemin  Neuf‐gemeenschap  in  Oosterhout.  13  gezinnen  en  enkele  helpers 
hebben  deelgenomen  aan  deze  retraite. We  kijken  terug  op  een  paar  hele mooie 
dagen. We waren gezegend met mooi weer, waardoor de kinderen heerlijk buiten 
konden spelen en we konden delen van de bijbelstudie en inleiding buiten houden. 
De  bijbelstudies  werden  gegeven  door  pastoor  Ad  Verest  en  hij  heeft  ons  meer 
inzicht gegeven in Johannes 7.  
 
Jeroen en Dorothea van Geusau hebben ons op zaterdag  aan het denken gezet over 
waar  we  staan  als  gelovig  echtpaar  en  als  ouders.  Op  de  zondag  heeft  p.  Peter 
Hagenbeek  nog  gesproken  tot  de  ouders.  Daarnaast  waren  er  mooie  tijden  van 
lofprijzing met de kinderen erbij en hebben we de Mis gevierd in de mooie abdijkerk. 
Zaterdagmiddag  hebben we  een  ‘hemels  feestje’  gebouwd  in  de  tuin  rondom  het 
klooster. Met waterspelletjes,  foto‐sessie met het gezin,  schminken, nagels  lakken, 
cupcakes  en  veel  tijd  voor  ontmoeting.  We  hebben  ouders  zien  genieten  van  de 
ontmoeting met elkaar, maar ook van de rust en van de stilte en van hun kinderen 
die zo heerlijk met andere kinderen aan het spelen waren. We hebben zeker ervaren 
hoe  fijn  het  is  om  samen  te  komen  bij  een  biddende  gemeenschap.  Op  naar  de 
volgende retraite!                          Judith van Hoof 
 
 



 

JAARVERSLAG   KCV   2015 ‐ 2016  
 

15 

TALITAKUMI WEEKENDEN            WWW.TALITAKUMIWEEKEND.NL 
Evenals vorig jaar hebben we in 2015 vier  Talitakumi weekenden georganiseerd. We 
waren  te  gast  in  Helvoirt,  Heiloo,  Leuvenheim  en  Sittard.  Er  zijn  meer  dan  zestig 
deelnemers geweest. De nabijheid van God merken we vooral aan de vreugde, die er 
in de weekends zijn en de veelal innerlijke genezingen. Mensen worden genezen van 
psychische  remmingen,  van  de  gevolgen  van  seksueel misbruik,  angst,  gebrek  aan 
vergeving. We hebben mee mogen maken dat  iemand van het  een op het  andere 
moment genezen is van artritus. We mogen spreken van Gods nabijheid en van Zijn 
liefde. 
 
Het  team  van  Talitakumi  bestaat momenteel  uit  18  personen,  die  vaak meerdere 
keren in een weekend meewerken. De ouderen geven aan dat ze wel betrokken zijn, 
maar  minder  willen  deelnemen  aan  de  weekends  en  ook  niet  zo  graag  meer  ver 
willen reizen. Gelukkig dat er een aantal jongeren bij komen, die de weekends gaan 
dragen in de komende tijd. Talitakumi bestaat 36 jaar en we hopen nog lang door te 
gaan, omdat de behoefte aan genezing en bevrijding groot  is. Een probleem vormt 
evenals  vorig  jaar  de  stuurgroep.  Er  zijn  bekwame  mensen  genoeg  binnen 
Talitakumi,  maar  die  hebben  vaak  veel  andere  verantwoordelijkheden  en  kunnen 
het  extra werk  van  de  stuurgroep  niet  op  zich  nemen. Dit  jaar  (2016) moeten we 
oplossingen hiervoor  bedenken.  Jaarlijks  komen we een  aantal  keren bij  elkaar op 
teamdagen en bezinningsdagen.  `           Rien van Egeraat 
 
HEILIGE GEEST TRIDUÜM (NIEUW)                   WWW.HGTRIDUUM.NL 
Speciaal  voor  jongeren  (16‐30  jaar)  was met  Hemelvaart  2016  voor  het  eerst  het 
Heilige  Geest  triduüm  georganiseerd.  Drie  volle  dagen  streken  we  neer  in 
Vierhouten, direct  gelegen aan de Veluwe, waarin we de Heilige Geest alle  ruimte 
gaven in en door ons programma. Het triduüm was ongekend vanuit ieders ervaring. 
Met 13 personen mochten we 3 dagen de Hemel op aarde ervaren. Door het stevige 
programma aan  inleidingen, gebed,  lofprijzingen en sacramenten ervoren we Gods 
aanwezigheid  in  liefde  en  daden.  Vanuit  zijn  liefde  mocht  alles  ontspringen  in 
prachtige werken van zijn Geest. Daarbij getuigen we dat we in deze groep meerdere 
directe  fysieke  genezingen    mochten  zien  en  er  ook  tal  van  andere  doorbraken 
hebben mogen  plaatsvinden.  Gods  heerlijke  glorie  was  in  ons midden,  onmetelijk 
dankbaar kijken wij terug! Én we kijken vooruit naar meer Heilige Geest triduüms!    
                      Frank Antonissen 

www.talitakumiweekend.nl
www.hgtriduum.nl
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2.   KCV KINDER‐, TIENER‐ EN JONGERENWERK 
 
2.1  VISIE 
De  visie  van  het  Kinder‐,  Tiener‐  en  Jongerenwerk  van  de  KCV  is  om  kerkelijke  en 
buitenkerkelijke kinderen, tieners en jongeren met het evangelie te bereiken en om 
hen  te  vormen  door  festivals,  discipelschap  en  coaching,  zodat  ze  als  mondige 
(volwassen, zelfstandige) christenen hun plaats in kerk en samenleving kunnen innemen. 
 
2.2  KCV KINDERWERK              
Het kinderwerk verzorgt het kinderprogramma tijdens Generations, Nationale Open 
Dag  en  Celebrate‐festival.  Met  de  hulp  van  tientallen  vrijwilligers  wordt  voor  de 
verschillende leeftijdsgroepen een programma gemaakt waarin ze de kinderen over 
God vertellen en met tijd voor sport en spel en lofprijzing.  
 
In  2015  heeft  de  verantwoordelijke  kinderwerk  zich  teruggetrokken  en  zit  het 
kinderwerk  sinds  die  tijd  zonder  leiding.  Gelukkig  hebben  2  vrijwilligers  zich 
opgeworpen als “interim” zodat de kinderprogramma's op de activiteiten doorgang 
kunnen vinden. 
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2.3  KCV TIENERWERK 
Het tienerwerk organiseert verschillende activiteiten voor tieners. Deze activiteiten 
hebben als belangrijkste doel om tieners te brengen tot een persoonlijke relatie met 
Jezus, en deze relatie steeds verder te verdiepen. Een andere belangrijke functie van 
de  activiteiten  is  het  bieden  van  de  gelegenheid  om  andere  katholieke  tieners  te 
ontmoeten. Hiertoe worden jaarlijks twee kampen georganiseerd: het 4U!‐festival in 
de zomer (tijdens Celebrate) en Hightime in de winter (27‐30 dec.). Daarnaast is er op 
2e Pinksterdag de 4U!‐dag in Ede, tijdens de Nationale Open Dag!   
 

De Hightime en 4U!‐tienerkampen zijn ongeveer gelijk van opzet: 
Ochtenden:   Eucharistie, deelgroeptijd, gezamenlijk programma; spel, lofprijzing, 

inleiding op niveau en leeftijd verdeeld over zes verschillende tracks.  
Middagen:   Workshop, sport en spel, waterspelen (in de zomer). 
Avonden:   Inhoudelijke programma’s met o.a. persoonlijk gebed en de biecht. 

Of  ontspannen  programma’s met  de  bands,  cabaret,  ‘showcase’  van 
talenten etc.  op een eigentijdse en creatieve manier bezig met geloof.  

 

Kenmerkend voor de tienerkampen van de KCV zijn de muziek en de creativiteit. Het 
is ontzettend belangrijk voor tieners om te zien dat katholieken beslist niet ‘saai’ zijn.  
 

We hanteren een tracksysteem waarmee we de tieners dagelijks een specifiek programma 
aanbieden dat zo goed mogelijk bij hen past, zowel op persoonlijk als geestelijk gebied.  
 

Are You Ready (AYR)  Discover 1 Discover 2

Leeftijd 12‐13

Tijd: 1 uur + activiteit 

Leeftijd 14‐15

Tijd: 1 uur + activiteit 

Leeftijd 16‐17 

Tijd: 1 uur + activiteit 
 

Connect 1  Connect 2  Powertrack 

Leeftijd 13‐14 

Tijd: 1,5 uur 

Leeftijd 15‐16 

Tijd: 1,5 uur 

Leeftijd 17‐18 

Tijd: 1,5 uur 

 

Vanaf 13 jaar kunnen tieners kiezen of zij de ‘normale’ tracks willen volgen (Discover) 
of naar de verdiepingstracks willen. Dit zijn de Connect 1, Connect 2 en de Powertrack. 
Deze  laatste groepen zijn bedoeld voor tieners die bewuster kiezen voor een  leven 
met God en een stevigere input willen. AYR en Discover 1&2 zijn meer gericht op de 
basiselementen van het geloof, zijn anders van vorm met o.a. meer actie en interactie. 
    

Tijdens de kampen is er een pastoraal team, bestaande uit ervaren oudere 
medewerkers,  volwassenen  en  priesters,  fulltime  beschikbaar  voor 
gesprekken met de tieners. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. 
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DEELNEMERS 
De  tienerkampen  blijven  groeien;  ca.  twintig  procent  van  de  tieners  is  nieuw  en 
tachtig procent komt de keer daarop weer / stroomt door. Op elke vier tieners is een 
medewerker  (leiding) aanwezig,  leiding die doorgaans  zelf het hele  traject  van Are 
You Ready tot de Powertrack doorlopen heeft.  
 

DEELGROEPEN 
Naast de verdeling in tracks maken tieners ook deel uit van een kleiner deelgroepje van 
zeven tot negen tieners en twee deelgroepleiders (jongens en meisjes gescheiden). Elke 
dag  zijn  er meerdere momenten met de  deelgroep,  tieners  lopen niet  verloren  in  de 
grote menigte.  In deze groep kunnen ze   persoonlijke aandacht krijgen, hebben ze de 
gelegenheid om in kleine kring de vragen te stellen waar zij mee bezig zijn.  
 

4U! TIENERFESTIVAL 2015 – FACE TO FACE 
Het thema van 4U! 2015 was ‘Face to face’. Dit kamp hebben we met alle tieners en 
medewerkers gezocht naar het aangezicht van God. We wilden God zoeken en hem 
vinden, het resultaat mocht er zijn! God heeft grote dingen gedaan en vele tieners 
hebben belangrijke, kleine en grote stappen kunnen zetten. In de voorbereiding van 
dit kamp hebben we een speciale focus gelegd op de ruimte die we de Heilige Geest 
willen geven. We wilden terug naar onze roots samen met de tieners en medewerkers. 
Tijdens  het  kamp  liep  een  aantal  keer  het  programma  uit,  omdat  er  zoveel 
getuigenissen  waren  en  omdat  tieners  een  stap  in  geloof  wilden  zetten.  Voor  de 
organisatie even aanpassen, maar dit maakte het wel tot een heel bijzonder kamp. 
Dit kamp heeft het belang van wat 4U! aan tieners kan meegeven laten zien en dat 
willen  we  zeker  meenemen  en  onthouden  voor  de  volgende  tienerkampen.  Het 
geeft veel energie om er elke keer weer wat prachtigs van te mogen maken.  
 

HIGHTIME TIENERFESTIVAL 2015 – TUNE IN & BROADCAST 
Op welke frequentie ben jij afgestemd in je leven? Dat is één van de vragen die we 
tijdens  Hightime  2015 met  elkaar  hebben  beantwoord.  Samen met  ongeveer  150 
tieners hebben we er een groot feest van gemaakt. Hightime is voor vele tieners een 
moment om hun relatie met God weer een boost  te geven. Daarnaast  is het mooi 
om  te  zien  dat  tieners  hier  vriendschappen  vinden  die  als  heel  belangrijk worden 
ervaren. Niet alleen de  tieners hebben het kamp ervaren als goed, ook de nieuwe 
medewerkers die op Hightime waren zien het kamp als  iets bijzonders  in katholiek 
Nederland.                                     Laura Jansen
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Wij prijzen God

 

en getuigen over Hem 
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2.4  KCV JONGERENWERK 
Binnen het jongerenwerk van de KCV liggen er veel mogelijkheden. Door gebrek aan 
mankracht bij het jongerenwerk zijn we al jaren genoodzaakt om met een minimale 
bezetting  toch  het  maximale  eruit  te  halen.  Wat  we  doen  willen  we  goed  doen. 
Hierdoor  heeft  enkele  jaren  de  focus  primair  gelegen  op  het  jongerenprogramma 
tijdens het Celebratefestival. 
 
Het  was  een  kwalitatief  goed  programma,  waarin  God  duidelijk  aanwezig  was.  Als 
jongerenteam merkten  we  wel  dat  onze  spreker  Noel  Chircop  ondanks  zijn  goede 
inbreng  toch  een  remming  gaf  op  het  programma.  Maar  samen  met  het 
jongerenteam en het pastorale team ontpopte de week al snel tot een vreugdefeest 
met God. Het  thema  ‘Heartbeat’ was  zeker voelbaar doordat we heel dicht bij God 
mochten zijn. De jongeren deelden vele vreugdemomenten met elkaar, praise‐party’s 
die  spontaan  buiten  ons  programma  in  onze  eigen  ruimte  ontpopten. Onze  harten 
klopten intens, het was feest met God. 
 
Celebrate Follow Up ‐ Na Celebrate 2015 zijn we doorgegaan met opbouwen in het 
jongerenwerk, voor de 2e maal hebben we een leuke Celebrate Follow Up weekend 
gehad  in  Rotterdam.  Een  weekend  waarin  we  Celebrate  terugpakten  in  mooie 
gesprekken,  waar  we  een  heerlijke  sterke  lofprijzing  voor  God  mochten  beleven. 
Waar we veel genoten van elkaars aanwezigheid en de diverse spellen die we op tafel 
namen. De eucharistieviering vol met een heerlijke dosis Antilliaanse invloeden.  
 
Come  to Me  ‐ Als  jongerenteam hebben we het  voorjaar  van 2016 nog meer werk 
kunnen  initiëren.  Zo  hebben  we  de  internationaal    georganiseerde  ‘Come  to  Me’ 
avond op 18 februari opgepakt en centraal in Nederland (Utrecht) neergezet. Iets wat 
we consequent gaan doorzetten elk jaar op 18 februari in Utrecht.  
 
Het jongerenwerk binnen de KCV is tweedelig;  
1.  Jongeren  die  actief  talenten  en  gaven  inzetten  binnen  het  kinder‐,  tiener‐  en 
jongerenwerk. Ervaring en kennis op doen en reeds ontvangen kennis en ervaringen 
doorgeven. Vanuit de projecten wordt extra vorming en begeleiding aangeboden.  
 
2. KCV activiteiten waar vorming/input voor jongeren aangereikt wordt:  
KCV Activiteiten in combinatie met de volwassenen: 
‐ Generations (toerustingsweekend)  
‐ de Nationale Open Dag / Pinksterfeest  
‐ de cursus Helpen Groeien  
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Activiteiten die specifiek voor jongeren wordt aangeboden: 
‐ Follow Me (NIEUW, 2e helft 2016) ‐ organisatie: “Follow Me‐team”) 
‐ Heilige Geest Triduüm (NIEUW, mei 2016) ‐ jongerenteam + HG triduüm team. 
‐ Come to Me (Internationaal verbonden met ICCRS) ‐ jongerenteam 
‐ Celebrate jongerenprogramma ‐ jongerenteam 
‐ Celebrate Follow Up ‐ jongerenteam  
 
Heilige Geest Triduüm ‐ Zoals u kon lezen (op pag. 15) hebben wij als jongerenteam 
een Heilige Geest  triduüm geïnitieerd. Om dit mogelijk  te maken  hebben  Frank  en 
Jason samen met Ted Bauer, Marieke Sassen en Yvonne Carroll  in 10 weken tijd dit 
triduüm geheel nieuw weten op te zetten. Dit  triduüm waarin we volledig  focussen 
op de Heilige Geest, was uitzonderlijk goed. Ondanks de label ‘pilot’ kon je hier niet 
van spreken. Gods Geest had er net als ons héél veel zin in om dit mogelijk te maken. 
De impact van deze drie volle dagen heeft echt tijd nodig om te settelen, zo sterk was 
het. Dat belooft veel voor de edities en goede werken die hieruit mogen voortvloeien. 
                                       Frank Antonissen 

 

Follow Me ‐ in samenwerking met meerdere partijen,  Kisi, Lifeteen en het centrum 
voor parochiespiritualiteit is de 8 delige cursus ‘Follow Me’ naar Nederland gehaald. 
Opgezet  door  Bruce  Clewett  en  in Oostenrijk  al  een  succes.  'Follow Me'  begint  in 
september  en  omvat  acht  weekenden  waarin  belangrijke  aspecten  aan  de  orde 
komen  van  het leerling  van  Jezus  worden.  Discipelschap  staat  hierin  duidelijk 
centraal. Deze vorming is voor jongeren van 16 tot 25 jaar. De deelnemers worden 
persoonlijk  aangesproken  en  uitgedaagd  om  stappen  te  zetten.  De  weekends  zijn 
creatief, interactief en met de nodige verrassingseffecten.  
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2.5  KINDER‐, TIENER‐, JONGEREN OVERLEG (KTJ‐OVERLEG) 
Verantwoordelijken van het KCV Kinder‐, Tiener‐ en Jongerenwerk komen vier keer 
per  jaar  bij  elkaar  in  het  KTJ‐overleg.  Dit  naast  de  andere  vergaderingen  die  deze 
verantwoordelijken  al  hebben  met  de  Pastorale  Kerngroep  en  het  Celebrate 
kernteam. In het KTJ kijken we bewust verder dan de praktische team‐gerelateerde 
zaken,  juist oog hebben voor elkaar, voor gebed, voor  ‘collectieve’ knelpunten, KCV 
focuspunten,  onderwerpen  die  God  in  ons  laat  opleven. We  proberen  te  luisteren 
naar  God,  wat  wil  God met  het  KTJ, met  de  KCV. We maken  twee  keer  tijd  voor 
uitgebreide live‐meetings waarin we bewust tijd nemen voor een of twee belangrijke 
onderwerpen.  In  deze  meetings  zijn  we  ook  breder  effectief  door 
secundaire/kleinere onderwerpen kort af  te handelen,  zodat het mogelijk blijft om 
aandacht  te  geven  aan  wat  echt  nodig  is.  Deze  KTJO  opzet  (2012)  blijkt  goed  te 
werken. Het KTJ‐overleg is nuttig en belangrijk.   
 

Dat  neemt  niet  weg  dat  we  een  gebrek  aan  breedte  in  het  KTJ‐werk  bemerken. 
Personen uit het KTJ hebben volle portefeuilles en meerdere verantwoordelijkheden. 
Dat  maakt  het  lastig  om  extra  stappen  te  zetten.  Zaken  die  binnen  de  huidige 
projecten spelen weten we goed te ondervangen. Zaken die nieuw geïnitieerd moeten 
worden blijven veelal steken.  
 

Het KTJO comité bestaat momenteel uit de volgende vaste personen: 
 Frank Antonissen   (voorzitter KTJO, NOD, ‘AYR’, Jongeren, Link’d, PK) 
 Arnold van Berkel  (representatief namens kinderwerk) 
 Matthijs Jansen   (Band(s), Jacob’s Ladder) 
 Ranil van Steekelenburg (AYR projectleider) 
 Thomas van Arnhem  (voorzitter 4U!) 
 Laura Jansen    (vice‐voorzitter 4U!, gemeenschap Den Haag)) 
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3.   MISSIE EN VORMING 
 
3.1   ARE YOU READY (VORMSEL) PROJECT                         WWW.AYR‐PROJECT.NL 
Het AYR‐seizoen 2015‐2016 bouwt door op voorgaande  jaren. Zodanig zelfs dat de 
projectleiding  tijdens  dit  seizoen  is  overgedragen  aan  Ranil  van  Steekelenburg  en 
Lianne Valk. De projectleiding die vanuit het eigen project doorstroomd, dat  is een 
zegen waar vele jaren aan gewerkt is. Het AYR project is een platform waar jaarlijks 
kersverse  teamleden  voor  het  ‘eerst’  aan  de  bak  gaan  als  leiding.  Waar  ook 
gemiddeld 11 a 12 activiteiten neergezet worden. Dit intensieve project van de KCV 
wordt  getrokken  door  een  jong  team  vol  talenten.  De  volle  waardering,  dank  en 
gebed voor deze jonge mensen is zeer op zijn plaats.  
 
Inhoudelijk proberen we nog beter en duidelijker de vormelingen te bereiken. Er  is 
een groot gebrek aan wat de vormelingen tegenwoordig weten en te horen krijgen. 
Wat wij mogen doen is echt van belang bij de opbouw van de Katholieke kerk en de 
vorming van vormelingen! AYR is wat dat betreft echt een missieproject.  
 
AYR TEAM Het AYR‐team (met 14 leden), is echt al jaren top, ze zijn jong en ze zijn 
geweldig. We mochten weer voortbouwen op een vaste kern en daarnaast mochten 
we 4 nieuwe teamleden inlijven. Ranil en Lianne weten het team erg goed samen te 
voegen, iets wat zij al  langer goed in de vingers hebben. Alle teamleden bieden we 
volop kansen om te groeien en talenten in te zetten, uitdagingen genoeg! 
 
Met grote dank en vreugde mogen wij als AYR team terugkijken op een spannend en 
geslaagd seizoen. Alle dank aan God voor dit prachtige en intensieve tienerwerk!  
                      Frank Antonissen 

www.ayr-project.nl
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3.2   GEBEDSGROEPEN 
Nog  altijd  komen  er  wekelijks  of  tweewekelijks,  mensen  bij  elkaar  voor  gebed, 
lofprijzing  en  het  delen  van  Gods Woord.  Sommige  groepen  bestaan  al  vanaf  het 
begin  van  de  KCV  (begin  jaren  ’70).  De  charismatische  gaven  komen  wisselend 
tijdens zo’n samenzijn tot uiting. Wel zoekt iedereen de leiding van de H. Geest. De 
groepen  zijn  daardoor  zeer  divers,  niet  één  is  dezelfde.  De  lofprijzing  is  een 
belangrijk element van onze gebedsgroepen, het is het brandende hart van de KCV.  
Allemaal vallen ze onder de paraplu van de KCV, maar de Geest waait waar Hij wil. 
Het aantal groepen neemt wel af door vergrijzing, overlijden en het ontbreken van 
nieuwe  aanwas.  Aan  de  andere  kant  hoor  je weer  geluiden  dat mensen  behoefte 
hebben  aan  een  biddende  charismatische  groep  of  gemeenschap  om  het  vuur 
brandende  te  houden  tussen  de  jaarlijkse  ontmoetingen  in  van  Generations,  de 
gebedsgroependag, de open dagen en Celebrate. Regionale bijeenkomsten zouden 
daarin nog een passend geheel maken, een toekomstwens.         

            3.3   JONGERENGEMEENSCHAP DEN HAAG 
De  KCV  jongerengemeenschap  in  Den  Haag  woont  in  het  pand  van  het 
Willibrordushuis  (bij de broeders van St  Jan). Er wonen 8  jonge mensen die elkaar 
kennen van de KCV activiteiten, actief zijn als medewerker bij een of meerdere KCV‐
activiteiten. 
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4.   LOFPRIJSBANDS 
 

4.1  JACOBS LADDER          WWW.BANDJACOBSLADDER.NL 
Er is het afgelopen jaar veel gebeurd met de band Jacobs Ladder. Natuurlijk zijn we 
super blij met ons debuutalbum dat we inmiddels hebben gelanceerd. Het was een 
lang traject en het heeft veel van ons gevraagd, maar we zijn er ook ontzettend door 
gegroeid. Inmiddels spelen we weer op veel plekken in Nederland en willen we onze 
roeping weer volledig tot uiting brengen door met onze muziek mee te bouwen aan 
het koninkrijk van God in Nederland en in onze kerk. 
 
De plannen voor het komende jaar zijn wat minder buitengewoon dan het afgelopen 
jaar.  Mede  door  omstandigheden  van  de  bandleden.  Matthijs  en  Hanneke  gaan 
trouwen en van enkele bandleden wordt veel van hen gevraagd op de studie. Toch 
gaan we met de cd op zak verder met waar we mee bezig waren en dat is veel spelen 
op zoveel mogelijk plekken in het land.  
 
Alexander  onze  toetsenist  heeft  de  band  verlaten. Hij  heeft  aan  het  einde  van dit 
jaar  afscheid  van  ons  genomen.  Inmiddels  zit  hij  in  zijn  coschappen  voor  zijn 
opleiding geneeskunde. De studie met de band was niet meer samen te combineren. 
We zijn tot op heden op zoek naar een opvolger. In de tussentijd vinden we steeds 
een vervanger om de lege plaats die Alexander achterlaat op te vullen. 
 
Inmiddels  zijn  we  ook  een  stichting  geworden  en  hebben  we  een  ANBI  status. 
Mensen kunnen ons steunen voor het werk wat we doen.  Jacobs Ladder 

www.bandjacobsladder.nl
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4.2  HOMETOWN                           WWW.HOMETOWNBAND.NL 
De  band  Hometown  is  het  afgelopen  jaar  minder  actief  geweest,  o.a.  doordat 
bandleden gestopt zijn en druk zijn met werk en/of studie.   

 

4.3  WORSHIPTEAM DEN BOSCH                    
Worshipteam  Den  Bosch,  weliswaar  niet  direct  ontsprongen  vanuit  de  Katholieke 
Charismatische Vernieuwing is wel een band die nauw verwantschap met ons heeft. 
Met een mooie bezetting van Jason Bauer, Dorien Faas en Loreen Budding spelen zij 
elke 1e vrijdag van de maand in Den Bosch, een avond waar lofprijzen centraal staat. 
Naast hun eigen muzikale momenten zijn ze ook al een aantal jaren betrokken bij de 
KCV, met name bij het Celebrate festival, waarin zij meermaals het hoofdpodium bij 
de  volwassenen  vulden.  Maar  het  laatste  jaar  zijn  ze  ook  nog  meer  betrokken 
geraakt bij het KCV jongerenwerk, zoals onlangs in mei bij het Heilige Geest triduüm.  
                    Frank Antonissen 
www.facebook.com/worshipteamdenbosch 

www.hometownband.nl
www.facebook.com/worshipteamdenbosch
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5.   PR / COMMUNICATIE 
 
5.1  BOUWEN AAN DE NIEUWE AARDE 
Ook in het afgelopen jaar is het weer gelukt zes edities te laten verschijnen van ons 
tijdschrift  Bouwen  aan  de  Nieuwe  Aarde.  Om  de  werkdruk  voor  de  hoofd‐  en 
eindredacteur  Kees  Slijkerman  te  verlagen  gaan  we  in  2017  naar  vijf  edities. 
Daarmee  komt  tijd  vrij  om  meer  artikelen  via  de  website  toegankelijk  te  maken. 
Daardoor spelen we in op de verschuiving in leesgedrag en de belangrijkere rol van 
internet  voor  jongere  generaties.  Kees  is  nu  30  jaar  hoofdredacteur.  Dankzij 
computers,  internet  en  ervaring  is  het  mogelijk  om  met  minder  medewerkers 
evenveel  pagina's  kwalitatief  goed  te  vullen.  In  juli  2015  hebben  we  met  een 
indrukwekkende  begrafenis  afscheid  genomen  van  Jan  van  Beeck,  die  heel  veel 
redigeer werk deed bij binnenkomen de kopij en artikelen  inhoudelijk goed wist te 
beoordelen. We hebben aan zijn overlijden op gepaste wijze aandacht aan besteed 
op  de website  en  door  het  versturen  van  een  persbericht  dat  door  allerlei media 
werd overgenomen.                         Kees Slijkerman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  HET WOORD ONDER ONS 
Zoals gebruikelijk hebben we “Het Woord onder ons” uitgebracht. Elk jaar stellen we 
voor de Advent én de Veertigdagentijd een boekje samen met daarin verdiepende 
artikelen  en  dagelijkse  overwegingen  bij  de  liturgische  lezingen  van  de  dag.  De 
teksten worden  vanuit  het  Engels  vertaald,  afkomstig  van  ‘The Word Among Us’  ‐ 
een uitgave uit de VS die in vele landen verspreid wordt. Velen zijn dankbaar voor de 
helpende hand die we hen bieden om de liturgisch sterke periodes van het kerkelijk 
jaar echt te gebruiken om hun hart meer op God te richten. Er worden momenteel 
3.100 exemplaren verspreid: 2.250 in Nederland en 850 in Vlaanderen. 

Gerard Klarenbeek 
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5.3  KCV ‐ IN ‐ CONTACT 
Al vele jaren is deze nieuwsbrief de manier waarlangs we nieuwtjes, activiteiten en 
ervaringen doorgeven aan de gebedsgroepen en de mensen die met ons verbonden 
zijn. De brief komt eens per 2 maanden uit. We versturen de KCV‐in‐Contact ook per 
e‐mail. Een stuk minder werk voor ons en goedkoper, en toch een goede manier om 
van  alles  wat  er  gaande  is  op  de  hoogte  te  blijven.  Heel  blij  zijn  we  met  de 
getuigenissen, zowel persoonlijke als ook vanuit de gebedsgroepen. Zeer belangrijk 
tot opbouw!                         Monique Voorhout 
 
5.4  LINK’D NIEUWSBRIEF                LINK’D ONLINE 
De  Link’d  nieuwsbrief  is  een  belangrijk  en  leuk  verbindend  communicatiemiddel 
vanuit de KCV voor tieners en jongeren. Het is een leuke puzzel om interessante info, 
reviews,  promo‐teksten  e.d.  samen  te  brengen  in  de  Link’d,  zodat  een  vlotte 
nieuwsbrief gemaakt kan worden.  
 

Doelstellingen  van  de  Link’d  zijn  informeren  en  enige  verdieping  bieden.  Te  laten 
zien wat voor kansen we hebben als Katholieken, vandaar dat we niet schromen om 
wat  breder  te  kijken.  De  Link’d  verschijnt  vier  keer  per  jaar:  tweemaal  digitaal  en 
tweemaal  per  post.  De  edities  staan  vol  met  mooie  getuigenissen  van  tieners  en 
jongeren.  De  voorgaande  Link’d  edities  vindt  u  op  www.kcv‐net.nl  bij  tieners  & 
jongeren.                                Frank Antonissen & Lidwine Buirma 
 
 
 
 
 

KCV-IN- CONTACT 

http://www.kcv-net.nl/tieners-en-jongeren/linkd-nieuwsbrief
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5.5  WEBSITES                                    WWW.KCV‐NET.NL 
De  website  www.kcv‐net.nl  kon  redelijk  goed  up‐to‐date  worden  gehouden  door 
KCV‐medewerkers  Kees  Slijkerman  en  Frank  Antonissen.  Voor  tijdelijk  actuele 
informatie  is  niet  veel  tijd.  Informatie  die  voor  lange  tijd  relevant  blijft  krijgt  de 
nadruk.  
 
Door het gestaag groeien van het aantal waardevolle artikelen groeit ook het aantal 
mensen dat via Google, Facebook en andere wegen op onze website terechtkomt.  
                            Kees Slijkerman 
5.6  FACEBOOK        
De Katholieke Charismatische Vernieuwing heeft sinds juli 2012 een facebookpagina. 
Het aantal volgers groeit geleidelijk (op natuurlijke wijze / geen betaalde reclame). 
 
Telling in mei van het aantal volgers: 
2013: 187 
2014: 366 
2015: 467 
2016: 597 
 

Berichten die direct  in de week na een activiteit gepost worden zijn het populairst, 
de AYR‐activiteiten scoren nog steeds het hoogst met 1000 ‐ 1500 views qua bereik. 
Natuurlijk  wordt  facebook  ook  promotioneel  gebruikt  om  onze  digitale  flyers, 
aanmoedigende berichten, inspirerende teksten over te brengen. 
 

Tevens zijn er (facebook) groepen waar in een meer  
Besloten setting gedeeld wordt. Jongeren, tieners  
en enkele teams hebben een groep waar ze eenvoudig  
met elkaar kunnen communiceren. Zo vinden ze daar  
o.a. tips, relevante onderwerpen, quotes/ artikelen,  
christelijke filmpjes/ muziek en foto’s  
van de activiteiten.  Frank Antonissen 

www.kcv-net.nl
www.kcv-net.nl
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6.   NETWERKEN 
 

6.1  ALGEMEEN 
De KCV  is onderdeel van de Katholieke Charismatische Vernieuwing  Internationaal, 
waarvan  ICCRS  (International  Catholic  Charismatic  Renewal  Services)  de  dragende 
organisatie  is.  KCV‐Nederland  verzorgt  het  Europese  secretariaat  van  ICCRS.  In 
Nederland participeert de KCV ook in samenwerkingsprojecten en netwerken. 
 

Vanuit Nederland werd ook het secretariaat van de Europese KCV verzorgt door Kees 
Slijkerman. Onder meer via EUCCRIL, de nieuwsbrief van de Europese KCV, 18 maal 
verstuurd: van april 2015 t/m maart 2016 de edities 277 t/m 294, zowel in het Engels 
als in het Frans.  De zeer geslaagde conferentie in Warschau (oktober 2015), met 500 
deelnemers,  leverde ook een serie blijvend waardevolle teksten op die via EUCCRIL 
verspreid  werden.  De  website  www.icrrs.eu  is  inhoudelijk  vanuit  Nederland 
bijgehouden. Deze bevat gepubliceerde EUCCRILs, geluidsbestanden en info over de 
KCV in Europa. 
 

6.2  LEERSTOEL THEOLOGIE VAN DE CHARISMATISCHE VERNIEUWING 
De  KCV  droeg  weer  organisatorisch  bij  aan  de  leerstoel  Theologie  van  de 
Charismatische Vernieuwing, onder meer door de organisatie van een symposium op 
11 juni 2015 aan de VU waar vijftig deelnemers lezingen hoorden van hoge kwaliteit. 
Aan  de mogelijke  aanstelling  van  een  nieuwe  hoogleraar  op  onze  leerstoel  wordt 
gewerkt. Mede door de vacature na het afscheid van prof. Benno van den Toren, die 
hoogleraar in Groningen werd, zijn er niet veel activiteiten geweest. Van april 2015 
t/m maart 2016 verscheen alleen nummer 37 van de Info‐brief van deze leerstoel. 
        

6.3  PASTORAAL CONGRES 
Samen met andere nieuwe bewegingen en bisschop Van Burgsteden heeft de KCV in 
maart  2016  het  negende  Pastoraal  Congres  georganiseerd  voor  werkers  in  de 
pastoraal. Er waren 50 deelnemers en het was zeer inspirerend. Van april 2015 t/m 
maart 2016 verschenen de nummers 8 t/m 10 van de Nieuwsbrief pastoraal Congres. 
Naar dezelfde verzendlijst gingen ook andere mailingen over het Pastoraal Congres. 
Deze  verzendingen  en  bijbehorende  website  www.stucom.nl/pastoraalcongres 
worden verzorgd door Kees Slijkerman. 
                       

www.icrrs.eu
www.stucom.nl/pastoraalcongres
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6.4  NIEUWE OECUMENISCHE ONTWIKKELINGEN 
Een  bijdrage  vanuit  de  KCV  aan  de  oecumene  werd  onder  meer  geleverd  in  de 
officiële commissie van dialoog tussen de Bisschoppenconferentie en de Evangelische 
Alliantie/Evangelische Zendingsalliantie en de Verenigde Pinkster‐ en Evangeliegemeenten; 
en door deelname aan het Nederlands Christelijk Forum.                
 
6.5  SAMENWERKING MET PARTNERS 
In vorige jaarverslagen vertelden we over allerlei initiatieven die niet meteen vanuit 
de KCV plaatsvinden, maar vanuit een  samenwerkingsverband. Eigenlijk praten we 
dan  over  een  vorm  van  partnerschap. We maken  gebruik  van  elkaars  diensten  en 
werken samen voor dat ene Koninkrijk van God. We willen nu een aantal van deze 
groepen noemen waar we vaker en op verschillende manieren mee samenwerken. 
 
FOLLOW ME / HOOP‐TOUR                 
De KCV steunde de impulsdagen voor evangelisatie door parochies, in het kader van 
de  Hoop‐tour,  die  in  september  2015  in  Vleuten  werd  afgesloten.  Vanuit  de 
evaluatie kwam als nieuw  initiatief vanuit het Platform voor  r.‐k. Evangelisatie een 
themadag  over  Jezus  volgen.  Deze  vond  plaats  op  28  november  2015  in  's‐
Hertogenbosch met als  spreker Bruce Clewett uit Oostenrijk. Daarbij werd ook het 
project  Follow  Me  (een  discipelschapstraining  voor  jongeren)  gelanceerd,  een 
samenwerkingsproject van KCV, KISI‐kids, Centrum voor Parochiespiritualiteit en Life 
Teen (zie www.kcv‐net.nl/kcv/agenda/follow‐me). 
 
BLAUWE ZUSTERS                   WWW.BLAUWEZUSTERS.NL 
Al jaren zijn de blauwe zusters een vertrouwd gezicht op o.a. het 4U!‐tienersfestival 
(op Celebrate). Dit heeft er mede toe geleid dat het afgelopen jaar enkele geweldige 
jonge  dames  die  zeer  betrokken  waren  o.a.  in  het  AYR‐team  én  het  4U!‐team 
ingetreden  zijn  bij  de  blauwe  zusters.  Ook  wordt  er  vanuit  het  AYR‐project  graag 
gebruik  gemaakt  van  de mogelijkheden  bij  de  zusters  in Het Heiligdom Heiloo met 
enkele parochies uit de regio Zuid‐Holland.  
 
BROEDERS VAN SINT JAN                      WWW.STJAN.ORG 
De samenwerking met de Broeders van Sint Jan is al jaren een vast gegeven binnen 
de KCV. Tijdens activiteiten wordt er veelvuldig een beroep gedaan op deze broeders. 
In het bijzonder is broeder Johan een bekend gezicht en vaak aanwezig op Celebrate. 
Ook  in  de  samenwerking  met  de  KCV  jongerengemeenschap  in  Den  Haag  zijn  de 
lijntjes erg kort.  

www.kcv-net.nl/kcv/agenda/follow-me
www.blauwezusters.nl
www.stjan.org
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OFFICIUM IUVENTUTIS / BISDOMMEN 
Thomas  van  Anrhem  is  nu  sinds  dit  seizoen  contactpersoon  namens  de  nieuwe 
bewegingen  in het Officium Iuventutis. Een plek waar o.a. de  jeugdwerkers van de 
diverse bisdommen bijeenkomen. Uiteraard  zijn er met bisdommen  (en parochies) 
meer samenwerkingsrelaties, dit  laat zich o.a. duidelijk zien  in het AYR‐project met 
diverse vormselvoorbereidingen. 
 
RADIO MARIA                WWW.RADIOMARIA.NL 
Met  een  aantal  mensen  bij  Radio  Maria  is  de  samenwerking  sterk  gegroeid.  Zo 
hebben  zij  onze  lezingen  van  Celebrate  ten  gehore  gebracht  en  worden  er  soms 
specifiek sprekers (vanuit de KCV) gevraagd voor Radio Maria.   
 
KISI (God’s singing kids)                   WWW.KISI.NL 
Met KISI voelen we een sterke verwantschap. Dit is één van de werken van de Heilige 
Geest.  Vanuit  onze  achterban  dragen  veel  mensen  als  medewerker  of  deelnemer 
actief bij aan de optredens van de verschillende kindermusicals in het land. 
 
FOCOLARE                   WWW.FOCOLARE.ORG/NEDERLAND 
Elke  twee  jaar  organiseert  de  KCV  samen  met  Focolare  en  andere  nieuwe 
bewegingen  binnen  de  RK  kerk  een  Pastoraal  Congres,  waarin  een  thema  aan  de 
orde komt dat van belang is voor de  pastoraal.  
 
EMMAUS HELVOIRT                                WWW.EMMAUSBEZINNINGSCENTRUM.NL 
Met  de  vele  bekende  gezichten  die  in  het  Bezinningscentrum  Emmaus  in  Helvoirt 
werken en wonen en de grote regelmaat van het gebruik van deze locatie voor o.a. 
Generations, Hightime en het AYR‐project zijn de lijnen kort.   
 
EMMANUEL GEMEENSCHAP                 WWW.EMMANUELNEDERLAND.NL 
We  zoeken  graag  samenwerking  met  de  Gemeenschap  Emmanuel,  met  name  ten 
behoeve van de vele tieners die in beide bewegingen een geestelijk thuis ervaren. Het 
is  voor  tieners  en  jongeren  de  gewoonste  zaak  van  de  wereld  om  activiteiten  van 
Emmanuel met KCV‐activiteiten te combineren. Zo ontstaat een steeds hechtere band 
tussen de jongeren en zo ook als bewegingen, daar zijn wij dankbaar voor.  
 
 
 
 

www.radiomaria.nl
www.kisi.nl
www.focolare.org/nederland
www.emmausbezinningscentrum.nl
www.emmanuelnederland.nl
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CHEMIN NEUF GEMEENSCHAP          WWW.CHEMIN‐NEUF.NL 
Chemin Neuf heeft wortels in Frankrijk, met in Nederland een wat kleinere delegatie. 
We  worden  gezegend  door  hun  openheid  en  geestelijke  ondersteuning.  De 
Paulusabdij met  aanbod  van  stille  dagen  en  retraites  biedt  een uitbreiding  van  de 
mogelijkheden  voor  verdieping.  Belangrijk  is  hier  te  vermelden  dat  een  groeiend 
aantal  vooral  jonge  stellen  de  Kana  Cursus  volgen  die  door  de  Chemin  Neuf 
gemeenschap in de maand juli wordt aangeboden. 
 
CWN (Charismatische Werkgemeenschap Nederland*)        WWW.CWN‐CWJ.NL 
Vanuit  onze  oecumenische  achtergrond  en  gedeelde  oorsprong  in  de  H.  Geest 
vinden  we  het  belangrijk  om  dit  contact  te  onderhouden  en  te  versterken.  Dit 
contact verloopt via de Pastorale Kerngroep met het CWN‐Bestuur. Er wordt daarin 
over en weer gedeeld over wat de H. Geest aan het doen is. We ervaren dit als een 
verrijking, om te zien wat de H. Geest in beide organisaties aan het doen is. 
                           (*van de protestantse kerken) 

KINGSMEN                                 WWW.KINGSMEN.NL 
Dit  is een beweging die activiteiten voor mannen organiseert met als uitgangspunt 
fysieke  en mentale  uitdaging  en  vorming  zodat  ze  voor  God  durven  gaan,  durven 
strijden voor hun geloof, leven, hun naasten. 
 

DE 4E MUSKETIER                     WWW.DE4EMUSKETIER.NL 
Met diverse Katholieke mannen,  kerkelijk  breed doch  sterk  KCV‐betrokken  zijn wij 
afgelopen jaar een samenwerking aangegaan met ‘de 4e Musketier’. Dit heeft ook een 
samenwerking  gegeven  samen  met  Kingsman  voor  de  invulling  van  een 
mannenmiddag in het Celebrate jongeren programma. 
 
POUSTINIA (o.l.v. pastor Gert Overmeer)             WWW.POUSTINIA.NL 
Poustinia wil  jonge mensen (leeftijd 16‐26) de mogelijkheid bieden een persoonlijke  
ervaring te hebben van God's persoonlijke liefde voor hen. “Bidden voor jongeren” is 
een voorbede‐initiatief waarbij jongeren zelf concreet stappen in geloof gaan zetten 
die  worden  ondersteund  met  concrete  doelgerichte  voorbede.  Daarnaast  werkt 
Poustinia  op  uitnodiging  bij  tienergroepen,  scholen,  kampen,  e.d.  of  geeft  training 
aan  jongerenwerkers,  ook  in  het  buitenland.  Indien  dat  wordt  gevraagd  biedt 
Poustinia  ook  persoonlijke  geestelijke  en  pastorale  begeleiding  (bijvoorbeeld  als 
jongeren (even) vastlopen in hun leven).   JouPou ‐ een 'papieren retraite thuis', als 
frequente ondersteuning en verdieping van de persoonlijke Godsrelatie en gebedstijd.   

www.chemin-neuf.nl
www.cwn-cwj.nl
www.kingsmen.nl
www.de4musketier.nl
www.poustinia.nl
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7.   ORGANIGRAM 

Gemeen‐ 
schap DH Bands (JL)
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8.   FINANCIËN  
 
REALISATIE 2015           
Het jaar 2015 heeft een lager financieel tekort laten zien dan begroot was. Dit kwam 
door  enkele  eenmalige  inkomsten,  die we  in  2015  hebben mogen ontvangen.  Dat 
het  resultaat,  net  als  dat  van  vorig  jaar,  negatief  is  wordt met  name  veroorzaakt 
doordat het gebouw aan de Prins Karelstraat van de brandweer geen groepen meer 
te gast mag hebben, waardoor de inkomsten lager zijn. 
De kerk is volop in beweging, gelukkig zien we daarin ook positieve veranderingen. 
Binnen de KCV proberen we aan die goede ontwikkelingen een bijdrage te leveren. 
Jonge mensen proberen we te bereiken, toe te rusten en uit te dagen om hieraan op 
hun  eigen  manier  een  bijdrage  te  leveren.  Dat  levert  een  aanzienlijk  geestelijk 
rendement.  In  financiële  zin  levert  dat  helaas meer  kosten  dan  baten  op.  Echter, 
doordat velen van u ons werk ondersteunen kunnen onze begeleiders en onze jonge 
mensen echt een verschil maken. Waarvoor onze welgemeende dank! 
 
De jaarcijfers van 2015 staan op de volgende pagina. 
 
BEGROTING 2016 
Voor 2016 hebben we wederom een financieel  tekort moeten begroten, omdat de 
inkomsten  ook  in  2016  nog  achterblijven  vanwege  de  onzekere  situatie  van  het 
gebouw aan de Prins Karelstraat. Noodzakelijk onderhoud aan het gebouw zal een 
extra verliespost met zich brengen.  In 2016 zal meer duidelijkheid komen over wat 
de toekomst van het gebouw aan de Prins Karelstraat voor de KCV zal zijn. Ook de 
reguliere exploitatie blijft om aandacht vragen. 
De stichting KCV is flink aan het werk om de financiën in evenwicht te brengen. Zo 
kunnen we ook in de komende jaren een bijdrage leveren aan een kerk in 'ombouw'. 
Uw  giften  zijn  daarom  meer  dan  van  harte  welkom.  Soms  is  een  periodieke 
schenking  voordeliger.  We  zijn  een  ANBI‐instelling  en  uw  giften  zijn  daardoor 
aftrekbaar voor de Belastingen.  
 
.  
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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) 

www.kcv-net.nl

