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In 2018 hopen we weer een pastoraal Congres te organiseren.  
In 2017 hebben enkele participanten een specifiek aanbod voor de doelgroep van het pastoraal 
Congres: 
2-7 januari te Helvoirt: Retraite voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en mensen in 
vergelijkbare posities; 
26-28 februari te Nieuwkuijk: Bezinningsdagen voor (kandidaat-) priesters en diakens.  
Hieronder ook informatie over een belangrijke brief die de Congregatie voor de Geloofsleer 
publiceerde over de relatie tussen de hiërarchische en charismatische gaven in het leven en de 
zending van de kerk. 
 
Aanbod KCV 
De Katholieke Charismatische Vernieuwing 
(KCV) verzorgt van maandagavond 2 januari 
tot en met zaterdagmorgen 7 januari 2017 
een Stille charismatische retraite voor 
priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. 
Belangstellenden met een vergelijkbare 
positie kunnen informeren of ze mee kunnen 
doen.  
Plaats: Bezinningscentrum Emmaus te 
Helvoirt, waar ook het Pastoraal Congres altijd 
plaatsvindt. 
Begeleiders: Karel en Tiny Pouwels die een 
jarenlange ervaring hebben in het begeleiden 
van stille retraites. 
Inleider: Marc Vanhoutte uit België. Hij 
studeerde morele en religieuze 
wetenschappen in Leuven. In 1968 is hij 
priester gewijd. Hij was verantwoordelijke 
voor de late roepingen en provinciaal 
secretaris van de Vlaamse salesiaanse 
provincie. Tussen 1997 en 2015 had hij diverse 
leidinggevende functies binnen zijn 
congregatie. Sinds 1994 is hij als spirituaal 
verbonden aan het Johannes XXIII-seminarie 
te Leuven (voor 4 Vlaamse bisdommen). 
Momenteel engageert hij zich vooral in 
begeleidingswerk en het geven van retraites.  
Kosten: Uw bijdrage voor deze retraite is  
€ 320,00. U krijgt de beschikking over een 
kamer met douche en toilet voor uzelf alleen.  
Informatie en aanmelding (vóór 18 
december): Karel Pouwels, 
info@emmausbezinningscentrum.nl,  tel. 
0411 – 210531.  
Klik hier voor de folder van deze retraite.  

 
Aanbod Focolarebeweging  
Bezinningsdagen voor priesters, diakens en 
kandidaten: 26-28 februari 2017 te 
Nieuwkuijk. 
Thema: ‘Waar mijn kracht ontkiemt.’ Tijdens 
deze bezinningsdagen zullen we ons kompas 
richten op Christus, in zijn verlatenheid aan 
het kruis, en willen we ons verdiepen in hoe 
Hij een bron van kracht, nieuw leven van 
gemeenschap en vreugde kan zijn. 
 

Wat bieden deze bezinningsdagen? 
Inleidingen, overwegingen en 
groepsgesprekken. Eucharistie, getijdengebed 
en aanbidding. Stilte en persoonlijk gebed in 
kapel en in de natuur. Persoonlijke 
gesprekken. Ontspanningsmomenten 
Tijd: zondag 26 februari, 17.00 uur tot dinsdag 
28 februari, 16.00 uur. 
Plaats: Conferentiecentrum Abdijhof, 
Mariënkroon; Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk 
(073 – 5113651) 
Kosten: € 125,50,- (voor wie korter aanwezig 
kan zijn, een deel hiervan)  
Teamleden: Thijs van Zaal pr., Jacques 
Grubben pr., Eugène van Heijst sss, Ad Verest 
pr., Enno Dijkema, Marieke van den Berg, 
Michel Bronzwaer.  
Inschrijving: vóór 1 februari 2017 via: 
priestersfocolare@gmail.com. 
 
De kerk verjongt zich 
De brief 'Iuvenescit Ecclesia' van de 
Congregatie voor de Geloofsleer bevat een 
uitvoerige uiteenzetting over charisma's en 
hoe die zich verhouden tot de eveneens door 

mailto:info@emmausbezinningscentrum.nl
http://www.kcv-net.nl/kcv/agenda/retraitevoorpriesters
mailto:priestersfocolare@gmail.com


www.stucom.nl/pastoraalcongres 

de Heilige Geest gegeven hiërarchische gaven. 
Founding charisma's en charisma's van 
stichters kunnen gedeeld worden door 
meerdere mensen, waardoor 'ware geestelijke 
families' ontstaan, nieuwe groepen, 
gemeenschappen en bewegingen. Dat staat te 
lezen in paragraaf 16. In 17 staat vervolgens 
dat zeer veel charisma's geen speciale 
reglementering nodig hebben, maar 
charisma's die tot gemeenschapsvorming 
leidden wel vragen om onderscheiding door 
het bevoegde kerkelijk gezag. 

Niet eerder 
Deze brief is aan alle bisschoppen gestuurd. 
Niet eerder stonden zoveel Bijbelse notities en 
uitspraken van het leergezag over charisma's, 
hiërarchische gaven en nieuwe bewegingen bij 
elkaar. 
Op de website van het Vaticaan staan de 
officiële vertalingen in het Engels, Duits, 
Spaans, Frans, Italiaans en Sloveens. 
Een niet officiële Nederlandse vertaling staat 
op www.rkdocumenten.nl. 
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