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VOORWOORD
Wat is het een mooie en dankbare taak om met een aantal van onze trouwe
medewerkers een jaaroverzicht samen te stellen van alles wat er binnen de
Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) en namens de KCV gebeurt. Enorm
veel!
We zijn heel blij dat we u middels dit jaarverslag een kijkje kunnen geven in het
vele wat er onder inspiratie van Gods Geest allemaal gebeurd is in het afgelopen
seizoen, van mei 2013 tot juni 2014. De verantwoordelijken van die activiteiten
hebben een kort verslag geschreven om een globaal beeld te schetsen. Maar wat er
allemaal gebeurd is in de harten van mensen dat is met geen pen te beschrijven.
Mensen die een persoonlijke vervulling met de heilige Geest ervaren hebben,
mensen die zich afgekeerd hebben van een zondig leven, mensen die tot verzoe‐
ning gekomen zijn met iemand met wie zij in onmin leefden, of met zichzelf of met
God … al die getuigenissen vindt u niet in dit boekje, helaas … Maar laten we die
getuigenissen vooral zelf delen met ieder die het horen wil, want God komt alle
hulde toe!
De Katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland is oud en jong tegelijk.
Maar altijd dynamisch, voortgestuwd door Gods Geest. Ruim 40 jaar geleden ont‐
stonden de eerste charismatische gebedsgroepen: nieuw leven in de kerk.
Vele gebedsgroepen ontstonden, maar helaas zijn er ook heel wat ter ziele gegaan.
Maar Gods werk gaat door. Zo’n 20 jaar geleden begonnen we met het KCV tiener‐
en jongerenwerk. De jongeren van toen zijn de ouders van nu, en we zijn zeer
gezegend dat we velen van hen met hun gezinnen regelmatig terugzien, bij‐
voorbeeld op Celebrate of bij de gezinsretraite. En velen van hen dragen verant‐
woordelijkheid mee, we zijn daarin zeer gezegend. Er is hoop!
We kunnen in dit jaarverslag niet alles in detail belichten, maar we willen inzoomen
op bijzondere momenten en activiteiten. We mogen er getuige van zijn dat God in
Jezus waarachtig God‐met‐ons is, en dat wij met Hem mogen wandelen. We voelen
ons ook gezegend met paus Franciscus, die de hele kerk aanspoort om open te zijn
voor de heilige Geest. Kom, heilige Geest, en vernieuw ons door en door!
Gods Geest leidt ons steeds weer op nieuwe wegen. Wij worden er blij van, u
hopelijk ook!
Namens het Bestuur, de Pastorale Kerngroep en de medewerkers van de KCV,
Simone Klarenbeek
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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, gasten ontvangen,
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 van thuis uit doet.
Het pand in Helmond wordt vanouds ook 'het Dienstencentrum' genoemd omdat
het een centrale functie heeft en daar het meeste werk wordt gedaan. Maar er zijn
ook kantoortjes in Eindhoven en Wijk bij Duurstede. Afhankelijk van wat nodig is
worden bovendien ruimtes gebruikt en gehuurd in Utrecht, Ede, Stadskanaal,
Roermond, Haarlem, Huissen etc. Veel medewerkers werken vanuit hun eigen huis.
Veel van de communicatie gaat tegenwoordig per e‐mail.
HELMOND
Voor informatie en materiaal,
overleg, advies, aanmeldingen,
abonnementen, bestellingen en
meer, kunt u terecht op het
Dienstencentrum van de KCV:
a: Prins Karelstraat 100,
5701 VM Helmond
t: 0492‐55.46.44
e: info@kcv‐net.nl

In dit pand bevinden zich:
‐ kantoorruimtes
‐ vergaderruimtes
‐ woonruimte: appartement Anton & Nellie Ruiter, zij beheren het gebouw
‐ jongerengemeenschap, bestaat momenteel uit 3 jongedames
‐ gastenkamers, capaciteit voor max. 70 personen
‐ kapel
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Op het kantoor gebeurt de administratie van de meeste KCV‐activiteiten:
‐ Vakantieconferentie Celebrate
‐ Het Toerustingsweekend
‐ Het KCV‐Tienerwerk
‐ Are You Ready (weekenden voor vormelingen)
‐ Abonnementenadministratie van ‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde’
‐ Redactie, administratie en productie van de Nieuwsbrief ‘KCV‐in‐Contact’
‐ Redactie en administratie van ‘Het Woord Onder Ons’
Gastvrijheid wordt verleend aan:
‐ Tienergroepen uit allerlei parochies voor hun 'Are You Ready ‐weekend'
‐ KISI‐kids: verblijf tijdens hun oefenweekends en weken
‐ Dare‐2‐Go: Voorbereiding van groepen van ‘Jongeren en Missie’
‐ FBI‐weekends / 4U!‐teambijeenkomsten / KCV‐vergaderingen
EINDHOVEN
In Eindhoven heeft de Katholieke Charismatische Vernieuwing nog een pand waarin
Maria Vinkenburg en Diny van Sleeuwen wonen. Zij zijn de laatste leden van de
‘Nieuwe Aarde‐gemeenschap’, die in het verleden de zorg had voor het diensten‐
centrum dat daar gevestigd was. Diny is onlangs gestopt met de administratie van
Talitakumi en legt binnenkort ook haar andere administratieve taken neer. Ze blijft
gelukkig nog wel actief als koster op Celebrate en de Nationale Open Dag.
WIJK BIJ DUURSTEDE
Vanuit een kantoortje in Wijk bij Duurstede zorgt Kees Slijkerman voor de volgende
KCV‐afdelingen:
‐ de totstandkoming van de vernieuwde website www.kcv‐net.nl
‐ redactie van het tijdschrift ‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde‘
‐ secretariaat Europees subcomité van ICCRS (KCV‐internationaal)
‐ samenwerking tussen nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk, die samen elke
twee jaar een Pastoraal congres organiseren (0345 op www.stucom.nl)
‐ secretariaat van de Leerstoel Theologie van de charismatische vernieuwing
(www.stucom.nl/leerstoel)
‐ oecumenische dialoog en samenwerking
(zie www.stucom.nl/dialoog en www.wijkiezenvooreenheid.nl )
‐ studie en publicaties
e: kees@stucom.nl
t: 0343‐57.88.14
Postadres: Birkastraat 29, 3962 BM Wijk bij Duurstede
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COMITÉS, WERKGROEPEN, REDACTIES, TEAMS
De KCV heeft allerlei comités, werkgroepen, redacties en teams voor de uiteen‐
lopende takken van werk. Verschillende teams zorgen voor onderdelen van de
vakantieconferentie Celebrate. Ze worden gecoördineerd door een Celebrate‐
kernteam. De teams die actief zijn in het Kinder‐, Tiener‐ en Jongerenwerk van de
KCV hebben regelmatig een zogenaamd KTJ‐overleg. (zie 7. organigram)
Dan zijn er nog het Talitakumi‐team, de ‘werkgroep retraites’, de redactie van
‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde’, het Nationale Open Dag (NOD) comité, het
Generations comité (voormalig toerustingsweekend), website‐team etc.
WIE WERKEN ER VOOR HET DIENSTENCENTRUM (BIJNA IEDEREEN PART‐TIME):
Gerard Klarenbeek

senior‐medewerker volwassenen, secretariaat, administratie
Celebrate, boekhouding, financiën en ‘Het Woord onder ons’.

Simone Klarenbeek

senior‐medewerker kinder‐, tiener‐ en jongerenwerk,
Helpen Groeien, Generations, Gemeenschappen.

Frank Antonissen

senior‐medewerker kinder‐, tiener‐ en jongerenwerk,
AYR‐project, KTJ overleg, Link’d, Jongeren, NOD.

Kees Slijkerman

secretaris Europees ICCRS‐comité, hoofdredacteur ‘Bouwen
aan de Nieuwe Aarde’, diverse externe relaties namens KCV,
KCV website.

Monique Voorhout

secretariaat, KCV contactbrief

Renata Vucic

secretariaat, financiën, KCV website, administratie Celebrate

Bob Wegkamp

4U! tienerwerk

Marleen Jansen

4U! tienerwerk

Gerard Klarenbeek
Hoofdverantwoordelijke Dienstencentrum
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0.

BESTUUR

Als leidinggevende organen hebben we naast elkaar staan:
1. Bestuur van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, en
2. Pastorale Kerngroep van de Katholieke Charismatische Vernieuwing
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 bestaat uit: Prosper Sassen (voorzitter), Fenna Wessels (secretaris),
Maurice Schemkes (penningmeester), Piet Timmermans (lid).
0.2
PASTORALE KERNGROEP VAN DE KCV
De pastorale Kerngroep 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, bijv. via Generations,
Nationale Open Dag, Celebrate en de KCV Focusdag.
c. Aansturen van het personeel, taakstelling, prioriteiten.
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.
Dit jaar hadden zitting in de Pastorale Kerngroep: Piet Timmermans (voorzitter),
Ine Stassen (secr.), Pastoor Jos Rosenhart en Marlies van der Lelij. Jolanda Swinkels,
Thomas van Arnhem, Frank Antonissen en Simone Klarenbeek sloten erbij aan.
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
De Pastorale Kerngroep heeft dit jaar meermaals met diverse KTJ‐teams vergaderd.
Deze nieuwe opzet zorgt voor betere afstemming met elkaar, ieder team sluit zo twee
vergaderingen per seizoen aan bij de Pastorale Kerngroep. Deze momenten van
overleg en bidden met elkaar hebben we als zeer vruchtbaar ervaren. Dit initiatief zal
ook in de komende jaren doorgang vinden. Daarnaast heeft het PK hard gewerkt aan
de opzet van de oude ‘visiedagen’ voor alle leidinggevenden. Er staat nu een vast
concept met een sterkere opzet voor continuering, de KCV Focus Dag.
JAARVERSLAG KCV 2013 ‐ 2014
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1.

ACTIVITEITEN VAN DE KCV

1.1
ALGEMEEN
Dit afgelopen jaar mochten we stappen zetten in het groeien in vertrouwen en
geloof. Dat valt niet altijd mee. De Heer liet op meerdere plaatsen mensen groeien in
het nemen van geestelijke beslissingen, en liet ze daarmee groeien in gehoorzaam‐
heid aan Hem. Dit is altijd het eerste wat moet gebeuren als God iets groots wil gaan
doen.
FINANCIËN EN HUISVESTING
Hoewel het werk van de Heer voortgaat en we veel goede dingen zien gebeuren,
merken we ook dat er aan onze basiszekerheden wordt geknabbeld. Dat vaste
waarden als werk, huis en voedsel niet vanzelfsprekend zijn, is door de financiële
crisis voelbaar geworden voor individuele gezinnen en mensen, maar ook voor ons
als organisatie. Waar we enerzijds tekenen van opleving zien en de verwachting
hebben dat God mensen opnieuw gaat raken door de uitstorting van Zijn Geest, zien
we aan de andere kant een berg van problemen groeien omtrent onze huisvesting
en financiën. De steeds verder aangescherpte wetten omtrent watervoorziening en
brandveiligheid in panden en de leefbaarheidsregels voor gebouwen hebben ons in
een lastige positie geplaatst. We hebben ons genoodzaakt gezien het pand aan de
Prins Karelstraat in Helmond, waarin ook het Dienstencentrum gevestigd is,
voorlopig voor groepen te sluiten. Hier zal veel aan moeten gebeuren. Zonder geloof
is er echter geen Overwinning. Dus hoewel we nog volop zoekende zijn naar
oplossingen, voelen we ons gesterkt door de wetenschap dat God het werk dat Hij
begonnen is ook zal afmaken, en dat Hij degene is die ons er doorheen draagt.
VERSCHILLENDE ‘HIGHLIGHTS’
 Al negen keer mochten we de vakantieconferentie Celebrate organiseren; de
10de keer staat in 2014 voor de deur. Het belooft een geweldige jubileumeditie
te worden!


Nieuwe gebedsgroepen ontstaan.



Het aantal deelnemende tieners en kinderen op onze activiteiten blijft groeien,
en de organiserende teams worden gedreven door het verlangen om ze steeds
meer te laten groeien in hun relatie met God zelf.



Het Are You Ready‐ (vormsel)project heeft na de golf van fusies in de parochies
nu al boekingen voor 2015 en 2016. (Lees meer in hoofdstuk 3.1)

Van alle activiteiten van de KCV kunt u in dit jaarverslag een kort verslag verwachten.
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1.2
‘GENERATIONS’
Het Generations‐weekend van eind
januari in Helvoirt is het weekend
waarin we onze achterban ‐
gebedsgroepsleden, medewerkers
en andere belangstellenden ‐
willen toerusten. We proberen het
weekend voor iedereen toegankelijk
te maken. Deelnemers zijn welkom
vanaf 16 jaar. We bieden ook diverse
kinderprogramma’s aan voor de
kinderen tot 11 jaar. Dit jaar
hadden we als thema: Generations ‐ “Break Out”. We mochten zo’n 250 deelnemers
verwelkomen. Het was een wat controversieel weekend, waarover we al
verscheidene reacties hebben ontvangen. Het was een weekend waarin we ons
bewust werden van enkele (zeer) zwakke punten in onze Katholieke Kerk, waar we
vergeving voor mochten vragen en ontvangen. Ook werden we ons bewust van de
noodzaak om als gelovigen en als kerk op te staan en aan de slag te gaan. Het heeft
sommige mensen pijn gedaan zo te horen spreken over onze Kerk, en dat spijt ons
zeer. Tegelijkertijd hebben wij als organisatie gedacht dat het goed is om wakker
geschud te worden. De liefde voor Christus en de Kerk staat in al onze harten gegrift.
Simone Klarenbeek
1.3
CELEBRATE
WWW.CELEBRATEFESTIVAL.NL
In 2013 hadden we iets minder deelnemers dan in het topjaar 2012, maar wel net zo
veel als in 2011. Inclusief daggasten hebben we ongeveer 800 deelnemers mogen
verwelkomen. Celebrate 2013 was een warm bad, zowel lichamelijk als geestelijk en
voor alle leeftijdsgroepen. Dit jaar waren er bij de volwassenen minder buitenlandse
sprekers aangetrokken en waren er goede eigen sprekers uit de KCV. De lofprijzingen
waren enthousiast en werkten aanstekelijk. De lezingen gingen o.a. over de belofte
van de H. Geest, de doop in de H. Geest en de gaven van de H. Geest. Er was ruimte
voor woorden van kennis en profetie. Tijdens het gebed om innerlijke genezing zijn
velen aangeraakt. De H. Geest was duidelijk aan het werk. Dat smaakt naar meer….
Tijdens de kinderprogramma’s leerden de kinderen door leuke en leerzame activi‐
teiten meer over de liefde van Jezus. Ook bij hen was de H. Geest duidelijk aanwezig
en werden de hartjes in vuur en vlam gezet. Het is een echt vreugdefeest geworden.
Een van de kinderleiders schreef het volgende: “Terwijl wij als leiding een zegen
wilden zijn voor de kinderen die we onder onze hoede hadden, waren zij ook een
zegen voor ons en voor elkaar! Zo'n fijne groep kinderen, zo'n fijn team! En ook nog
eens super weer! We hebben genoten en zijn erg dankbaar!”
JAARVERSLAG KCV 2013 ‐ 2014
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Bij de tieners van 4U!, met als thema: ‘I Follow’, hadden we een grote groep van
ruim 150 tieners, een forse stijging t.o.v. 2012! Een week lang hebben de tieners
d.m.v. deelgroepen, sprekers, lofprijzingen en de H. Mis God mogen ervaren. Maar
ook zeker door ontspannende workshops, een knotsgekke medewerkersavond, een
gave bonte avond en een knallende praiseparty. Een van de leiders schreef: “Zelf heb
ik een aantal jaar geleden de Vader op 4U! ontmoet en het is fantastisch om die‐
zelfde ontmoeting nu bij zoveel tieners te zien gebeuren op het kamp! 4U! is een
plek waar tieners zich geliefd weten, waar ze volledig geaccepteerd worden en in
liefde met elkaar om kunnen gaan. Het is een plek waar God tieners naar zich toe
trekt en het is ongelofelijk mooi om daar op het moment zelf getuige en deel van te
mogen zijn!”
De KCV jongerengroep is klein in vergelijking met de andere groepen op Celebrate,
maar is daarom zeker niet
minder krachtig. Met Noël
Chircop als spreker en met
Jesaja 35 als leidraad hebben de
jongeren een hele mooie week
gehad. Van Jesaja leerden ze
dat als wij mensen in een
woestijn zijn, God altijd een
belofte voor ons heeft en dat
Hij zich aan die belofte houdt:
‘Houd moed, wees niet bang,
hier is uw God.’ De Heilige
Geest was voelbaar aanwezig en raakte velen aan.
De Kapeltent, waar de hele week, dag en nacht het Allerheiligste was uitgesteld,
werd druk bezocht door jong en oud. Hier wordt de basis gelegd voor wat de Heer in
de verschillende groepen kan doen. Van één van de voorbidsters kwam de volgende
reactie: “Ontroerend was het toen de kleintjes met hun lampionnetjes een bezoekje
bij de Lieve Heer brachten. Ook zij hebben hun steentje bijgedragen en ik weet zeker
dat deze kindergebedjes gehoord en verhoord zijn.”
Simone Klarenbeek
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1.4

NATIONALE OPEN DAG / PINKSTEREN

De Nationale Open Dag (NOD) wordt vanaf de jaren '70 jaarlijks georganiseerd door
de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Deze dag wordt soms als een samen‐
komst van KCV‐ers ervaren, een soort clubdag. Het huidige Comité is echter hard aan
de weg aan het timmeren om deze dag in opzet en uitwerking completer neer te
zetten, een echte betekenisvolle pinksterdag waarbij iedereen welkom is, getrouw
en nieuw!
De Nationale Open Dag
wordt traditiegetrouw op
gehouden.
2e pinksterdag
Pinksteren is nu eenmaal een
zeer belangrijke gebeurtenis
voor ons, als volgers van
Christus. Zonder de genade
van de Heilige Geest zouden
wij niet veel verder komen in
ons christelijk bestaan, zou‐
den wij als Katholieke Charis‐
matische Vernieuwing en
Katholieke kerk niet bestaan.
De Nationale Open Dag zetten wij als comité steeds meer in het teken van
Pinksteren, telkens opnieuw God meer de ruimte te geven om diens Geest op ons te
laten neerdalen en ons opnieuw te bekrachtigen. Ook mag de NOD een uitstekende
gelegenheid zijn waar men proeft van de Katholieke Charismatische Vernieuwing:
openheid voor nieuwe mensen, familiare eensgezindheid, gaven en talenten die God
ons geeft, lofprijzingen, opbouw van kennismaking met de persoonlijke relatie met God.
De NOD draait niet meer alleen om de gastspreker of het thema, dit alles staat in
dienst van de Pinksterdag die we zo goed mogelijk samen met onze liefdevolle
Vader, de Zoon en de Heilige Geest willen neerzetten en beleven. Dit maken we op
de NOD mogelijk door voor iedere generatie programma’s aan te bieden: crèche &
kinderen, tieners, jongeren & volwassenen.
In 2013 stond het thema “Dit is ‘t” centraal, daarmee doelende op Christus. Het
aantal bezoekers was toen ca. 750 personen. Impressies van deze en voorgaande
open dagen vindt u op www.kcv‐net.nl/meer/nationale‐open‐dag
Frank Antonissen, Ine Stassen, Marlies van de Lelij

JAARVERSLAG KCV 2013 ‐ 2014
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1.5

CHARISMATISCHE RETRAITES

CHARISMATISCHE STILLE RETRAITE:
Van 8 tot en met 14 juli 2013 was er een charismatische stille retraite in de priorij
Nazareth in Tegelen met 7 deelnemers. Dit benedictinessenklooster stelt Eucharistie
en Eucharistische Aanbidding centraal. We hebben ons hierbij aangesloten, en ook
meegedaan met het koorgebed. Er waren, zoals ook andere keren, geen confe‐
renties en geen groepsgesprekken. De retraite was in stilte. Elke deelnemer vulde
deze stilte op zijn of haar eigen manier in met Bijbellezing, meditatie, aanbidding,
wandelen e.d. Elke dag had elke deelnemer een begeleidingsgesprek met een van de
begeleiders, Bernadette Reefman ocds en Jan van Beeck ofm. In de avond was er
een charismatische lofprijzing.
Pater Jan van Beeck
CHARISMATISCHE RETRAITE 'LEVEN IN GODS GEEST':
Deze charismatische retraite vond plaats in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt,
van 7 t/m 10 november 2013 en stond onder leiding van Jan van Beeck ofm. We
lieten ons leiden door de Heilige Geest. In de charismatische lofprijzingen was er
steeds gelegenheid tot het uitspreken van profetieën en woorden van kennis. In
korte inleidingen werd uitleg gegeven over charisma's en hoe we daarmee om
kunnen gaan; ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisseling van
ervaringen met de Heilige Geest. 8 mensen hebben deel genomen aan deze retraite.
Pater Jan van Beeck
RETRAITE VOOR PRIESTERS, DIAKENS EN PASTORALE WERKERS (M/V):
Er waren elf deelnemers aan de retraite (5‐10 januari 2014) die geleid werd door Jozef
Wissink. Het thema was: “Bij wie houd je verblijf…?” Prof. Wissink is een boeiende
inleider met veel humor. Hij gaf ook meerdere voorbeelden uit zijn eigen leven waar
de deelnemers echt iets aan hadden voor het leven van elke dag. Af en toe werd er
opgemerkt dat niet iedereen het denkniveau van een professor heeft. Dit is natuurlijk
zo, maar toch is Wissink op zich juist een heel eenvoudig mens.
Karel Pouwels
‘EMMAUSDAGEN’
WWW.EMMAUS‐RETRAITE.NL
Zes keer per jaar worden er drie‐ of zesdaagse retraites in stilte gehouden. Het doel
van de retraite is om geestelijk te groeien. Het is zeer wonderlijk te zien hoe mensen
biddend met Gods Woord inzichten en genezingen (vooral innerlijk) ontvangen. Er is
iedere dag een Eucharistieviering en een inleiding. Ook is er dagelijks een begeleidings‐
gesprek. In de stilte komen mensen tot rust. Zo leren ze God, maar ook zichzelf, beter
kennen. God spreekt via zijn Woord, maar ook gewoon door de natuur of op vele andere
manieren. God is zo enorm creatief! Aan het einde van de retraite is het verrassend te
horen wat de retraitanten ervaren hebben. Een regelmatige deelneemster schrijft: “Ik
noem de Emmausdagen een geestelijke sauna. Ik ga er altijd herboren, met veel nieuwe
zin en energie weer vandaan”. (In 2013 waren er 107 retraitanten) Tiny & Karel Pouwels
12
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RETRAITE ‘GROEIEN NAAR EEN CONTEMPLATIEVE LEVENSHOUDING’
Retraite van 7 t/m 10 oktober 2013. Contemplatief leven wil zeggen: leven vanuit je
innerlijke bron, vanuit God die in je woont. In deze dagen van bezinning hebben we
ons laten gidsen en inspireren door Johannes van het Kruis. In heldere taal weet hij
ons uit te nodigen om ontvankelijk voor God te leven, om innerlijk vrijer te worden
voor de liefde van God. Het is verrassend om te merken dat de stilte je helpt om God
meer nabij te beleven. Door innerlijk gebed, door onderricht en uitwisseling, door
wandelen in de natuur mag je groeien in contemplatief leven. Er is dagelijks een
Eucharistieviering en ook gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. Er waren 22
deelnemers.
Tiny Pouwels
‘TALITAKUMI WEEKENDEN’
WWW.TALITAKUMIWEEKEND.NL
Talitakumi heeft onder de paraplu van de KCV in het afgelopen jaar vijf weekenden
georganiseerd. Er is 1 weekend niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling,
maar voor de laatste twee weekenden waren er toch weer 18 en 25 aanmeldingen.
Als er vanwege gebrek aan belangstelling een weekend afgelast moet worden, vraag
je jezelf wel eens af of je door moet gaan met het organiseren van de weekenden,
maar als er dan later weer vrij veel aanmeldingen komen weet je dat je verder mag
gaan.
Hoewel er ook mensen lichamelijk genezen zijn, ligt de nadruk bij Talitakumi op
innerlijke genezing. Lang niet altijd was er na één weekend een totaal herstel, maar
wel werd er een aanzet gegeven tot verbetering en werd die verbetering ook thuis
nog voortgezet. Sommige deelnemers komen meerdere keren, omdat verwondingen
diepe wortels kunnen hebben en men toch verdere genezing in Jezus wil ontvangen.
Talitakumi bestaat al sinds 1979 en er zijn veel mensen die kunnen getuigen dat God
grote dingen heeft gedaan. Er zijn veel mensen genezen van angststoornissen,
psychische beklemmingen, moeilijk kunnen vergeven, gebrek aan geloof. Wat de
deelnemers vooral ervaren in onze weekenden is de liefde van God voor ons.
Onuitsprekelijk is de tederheid die God ons als mensen toont en die Hij ook laat
ervaren tijdens de lofprijzing, de groepssamenkomsten en in de sacramenten.
In het afgelopen jaar zijn we samengekomen in Helvoirt, tweemaal in Leuvenheim en
in het najaar in Sittard. In Vogelenzang konden we in het afgelopen jaar niet terecht
vanwege een verbouwing, maar daar gaan we dit jaar in augustus wel weer naar toe.
We hopen nog lang met dit werk door te kunnen gaan.
In dit afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Diny van Sleeuwen, die jaren‐
lang de administratie van Talitakumi verzorgd heeft. Ook op deze plaats: heel harte‐
lijk bedankt! Aanmeldingen lopen nu via ondergetekende, tel. 0164 ‐ 64 25 32 of via
het mailadres: talitakumi.kcv@gmail.com http://www.talitakumiweekend.nl
Rien van Egeraat
JAARVERSLAG KCV 2013 ‐ 2014
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1.6
GEZINSRETRAITE
Op initiatief van vier echtparen heeft in 2012 voor het eerst een KCV gezinsretraite
plaatsgevonden. Het doel van de retraite is om gezinnen een plaats te bieden waar
ze met het hele gezin vanuit een charismatische spiritualiteit het geloof kunnen
beleven. Daarbij is de ontmoeting tussen gelovige gezinnen uit het hele land een
belangrijk nevendoel. De tweede KCV Gezinsretraite vond plaats van 4‐6 oktober
2013 in Veldhoven. Een groep van ongeveer 80 mensen, volwassenen en kinderen,
kwam bij elkaar voor een programma van lofprijzing, eucharistieviering, verdieping,
ontspanning en ontmoeting. Met als thema 'De heilige familie?' werden o.a. de
verschillende rollen en roeping van man en vrouw in het gezin uitgediept.
Zaterdagochtend volgden de mannen en vrouwen gescheiden programma's met
inleidingen van Patriek Bruins (mannen) en Judith van Hoof (vrouwen). Zondag‐
ochtend hielden Joris en Carolijn van Voorst een toespraak over ouderschap en de
uitdaging om de kinderen mee te nemen in het geloof. Voor de verschillende
leeftijdsgroepen waren er aparte kinderprogramma's. De retraite werd gekenmerkt
door een positieve sfeer. Het bleek goed en verrijkend om zo met verschillende
gezinnen uit het hele land bij elkaar te komen en samen even op te lopen in de weg
met God. In 2014 zal opnieuw een gezinsretraite plaatsvinden. Informatie krijgt u
via: kcvgezinsretraite@kcv‐net.nl
Mark en Nanja Borst
1.7
‘HELPEN GROEIEN’ (CURSUS GEESTELIJKE BEGELEIDING)
Ook dit jaar hebben er weer twaalf deelnemers de cursus ‘Helpen Groeien’ over het
begeleiden van (jonge) mensen in hun wandel met de Heer gevolgd. De opzet van de
cursus is een beetje veranderd. De cursus beslaat nu twee keer een weekend, en de
derde bijeenkomst beslaat een hele zaterdag.
In deze cursus komt een aantal onderwerpen aan bod:
 Inleidingen over het christelijk mensbeeld
 Basisprincipes van geestelijke begeleiding
 De invloed van het gezin waar je uit voortkomt, je plek in het gezin
 Keuzes maken en onderscheiden
 Innerlijke genezing
 Occultisme en paranormale gaven
 Specifieke problemen voor jongeren en psychiatrische vraagstukken
Sprekers bij deze cursus waren Piet Timmermans, Karel en Tiny Pouwels, Sanne van
der Spek, Lucie Veselka en Simone Klarenbeek. Een belangrijk aspect van de cursus is
het kennismaken met nieuwe inzichten en het bewust worden van bepaalde principes,
om zo een ander beter te kunnen begrijpen en vervolgens te kunnen helpen groeien.
De cursus is opgezet omdat we veel (jonge)mensen ontmoeten die op zoek zijn naar
iemand die hen verder wil helpen in hun relatie met God! Er zijn plannen om een vervolg
op deze cursus aan te bieden voor deelnemers van eerdere jaren: de pastoraatscursus.
Simone Klarenbeek
14
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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
tevens 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
Door de mond van kinderen en zuigelingen…
‘De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij
verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de
Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze
gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde
hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van
kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’
(Matt.21,15‐17)

Wat een vreugde is het om de kinderen te horen zingen en te zien dansen bij de
lofprijzing van BLoved, of in één van de zeven groepen op Celebrate, waar in 2013 in
totaal zo’n 140 kinderen bij waren! Als wij daar al zo blij van worden, hoe zal dat dan
voor Jezus zijn? Hun eenvoudige en wijze uitspraken in reactie op een verhaal over
Jezus, de gebedjes die ze doen ‐ vaak voor een ander, hun enthousiasme bij sport en
spel, de mooie dingen die ze maken bij het knutselen, de blije gezichtjes van de
allerjongsten … Kinderen getuigen van de liefde van Jezus.
HET EVANGELIE IS EEN BLIJDE BOODSCHAP DIE JE DOOR MAG GEVEN.
Tijdens de Nationale Open Dag 2013 (Thema: “Een blijde boodschap”), Celebrate
2013 (“Vuur!”) en Generations 2014 (“God roept JOU!”) hebben we met de kinderen
mogen delen dat leven met Jezus je blij maakt, maar dat het ook heftig is en diep in
je leven ingrijpt. Dat het van je vraagt dat je de rommel in je hart opruimt, ‘sorry
zegt’ tegen God én tegen mensen als het fout gaat. Maar ook dat Hij jou roept om
het goede nieuws door te geven. Elk kind kan dat op zijn eigen manier, met zijn of
haar eigen talenten. Tijdens het weekend van Generations in januari, waar deze keer
wel 40 kinderen bij waren, hoorden ze dat de opdracht best moeilijk kan zijn, maar
dat God je nooit alleen laat gaan. Dit werd verteld aan de hand van het verhaal van
Jona voor de jongste kinderen, en aan de hand van de uitzending van de discipelen
voor de ouderen.

JAARVERSLAG KCV 2013 ‐ 2014
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VISIE KINDERWERK
Wij mogen tijdens de kinderprogramma’s die wij verzorgen de kinderen een stukje
begeleiden in hun geloofsontwikkeling. Daarvoor willen we een volwaardig
programma bieden en de kinderen voor vol aanzien als broertjes en zusjes in
Christus. We worden er als kinderwerkers bij bepaald dat we onszelf met het oog op
die taak verder mogen scholen en met elkaar in geloofsgesprek moeten blijven. ‘Laat
de kinderen tot mij komen, want voor hen is het koninkrijk van God,’ zei Jezus. Hij
neemt hen serieus. Wij ervaren dat we open mogen staan voor de wonderen die de
Heer door de kinderen tot uiting wil laten komen.
Liesbeth Timmermans, coördinatrice kinderwerk
Uw bijdrage:
We snappen dat een aantal van u niet zelf in staat is om een bijdrage te leveren aan
het vele werk dat door de vrijwilligers van het kinderteam wordt verzet. (Er zijn
namelijk nog vele handen nodig.) Misschien wilt u dan wel een bijdrage leveren in
het dekken van de onkosten. ‘Jezus zegt: laat de kinderen tot Mij komen en houd ze
niet tegen’ wij kunnen met onze inzet of onze financiële bijdrage kinderen dichter bij
Jezus brengen.
De Pastorale Kerngroep

16
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2.3
KCV TIENERWERK
Het tienerwerk van de Katholieke Charismatische Vernieuwing organiseert diverse
activiteiten voor tieners. Deze activiteiten hebben als belangrijkste doel om tieners
te brengen tot een persoonlijke relatie met Jezus, en deze steeds verder te
verdiepen. Een andere belangrijke functie van de kampen 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 vakantieconferentie Celebrate) en Hightime in de winter (tussen Kerstmis en
Oud en Nieuw). Daarnaast zijn er door het jaar heen enkele andere activiteiten, zoals
de FBI‐weekenden, de 4U!‐dag tijdens de Nationale Open Dag, en verdiepende
thema‐activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Sprekersweekend.

KAMPEN
De Hightime en 4U!‐tienerkampen zijn ongeveer gelijk van opzet.
Ochtenden: Korte tijd in kleine deelgroepjes, een gezamenlijk programma met spel,
lofprijzing, een inleiding op eigen niveau waarin de tieners in zes verschillende
groepen verdeeld zijn naar leeftijd en de door henzelf aangegeven behoefte aan
geestelijke diepgang (tieners kunnen expliciet voor een geestelijk verdiepend
programma kiezen, of voor een ‘normaal’ programma waar de klassieke
kampelementen als sport en spel een grotere plek hebben).
Middagen: Workshop, sport en spel, waterspelen (in de zomer).
Avonden: Hetzij een inhoudelijk programma waarin persoonlijk gebed en de biecht
centraal staan, hetzij een ontspannen programma met een band, cabaret etc. Op een
eigentijdse en creatieve manier worden tieners uitgedaagd hun geloof te beleven.
JAARVERSLAG KCV 2013 ‐ 2014
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TRACKSYSTEEM
In 2011 zijn we begonnen met een nieuw tracksysteem, dat met veel enthousiasme
is ontvangen. We zijn nog steeds bezig om de optimale vorm voor elke track te
vinden, maar de doorgevoerde veranderingen zorgen ervoor dat we alle tieners een
programma kunnen bieden dat zo goed mogelijk bij hen past, zowel op persoonlijk
als geestelijk gebied. Deze tracks zijn groepen van ongeveer 25 personen, waarin de
tieners de meeste tijd doorbrengen en waarin zij onder andere elke dag een
teaching van een spreker krijgen. De verschillende tracks zijn hieronder schematisch
weergegeven:
Are You Ready

Discover1

Discover2

Leeftijd 12‐13

Leeftijd 14‐15

Leeftijd 16‐17

Tijd: 1 uur + activiteit

Tijd: 1 uur + activiteit

Tijd: 1 uur + activiteit

Connect 1

Connect 2

Powertrack

Leeftijd 13‐14

Leeftijd 15‐16

Leeftijd 17‐18

Tijd: 1,5 uur

Tijd: 1,5 uur

Tijd: 1,5 uur

Alle nieuwe, jonge tieners komen eerst een jaar in de Are Your Ready om te wennen
aan de structuur op 4U! en Hightime. Zij krijgen daar op een zeer toegankelijke
manier de verschillende elementen van het Kerygma voorgeschoteld, door middel
van een combinatie van korte leringen en verschillende werkvormen en sketches.
Vanaf 13 jaar kunnen tieners kiezen of zij in de ‘normale’ tracks willen blijven
(Discover) of naar een verdiepingstrack willen. Dit zijn de Connect 1, Connect 2 en de
Powertrack. Kort gezegd zijn deze laatste groepen bedoeld voor tieners die reeds
een bewuste keuze voor een leven met God hebben gemaakt en willen groeien in
het praktisch uitleven van die keuze. De Are You Ready‐ en Discover‐tracks zijn meer
gericht op de basiselementen van het geloof en zijn daardoor beter geschikt voor
tieners die God nog niet kennen of nog geen keuze hebben gemaakt. De teachings
zijn daar korter en er is meer ruimte voor sport en spel. Een tiener kan elk kamp
opnieuw kiezen voor de track die hem/haar op dat moment aanspreekt.
DEELGROEPEN
Naast de verdeling in tracks maken tieners ook deel uit van een kleiner deelgroepje
van gemiddeld zeven tot negen tieners en twee deelgroepleiders. In deze groepen zijn
jongens en meisjes gescheiden. Er is bewust voor gekozen om iedere dag op meerdere
momenten tijd met de deelgroep door te brengen, zodat tieners niet verloren lopen in
de grote menigte. In de kleine groep kunnen ze persoonlijke aandacht krijgen en hebben
zij de gelegenheid om in kleine kring de vragen te stellen waar zij mee bezig zijn.
18
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PASTORAAT
Tijdens de kampen is een pastoraal team aanwezig, bestaande uit oudere
medewerkers, volwassenen en priesters. Dit team is fulltime beschikbaar voor een gesprek
met de tieners. Vaak is het gesprek met iemand van het pastorale team het eerste moment
waarop een tiener zijn/haar problemen en vragen ter sprake kan of durft te brengen.
DEELNEMERS
Het deelnemersaantal van beide kampen groeit nog elk jaar. Een vijfde van de
tieners op elk kamp is nieuw en tachtig procent komt een volgende keer weer. Voor
elke vier deelnemers is er een leiding aanwezig, die doorgaans zelf het hele traject
van Are You Ready tot Powertrack doorlopen heeft. Kenmerkend voor de
tienerkampen van de KCV zijn de muziek en de creativiteit, zowel in lofprijzing als in
sketches die opgevoerd worden door medewerkers, en in workshops waarin tieners
zelf creatief kunnen zijn. Het is ontzettend belangrijk voor tieners om te zien dat
katholieken beslist niet ‘saai’ zijn. Het aanbieden van een modern, eigentijds
programma is daarbij essentieel.
4U! 2013
Het thema van 4U! 2013 was ‘I Follow’. Tieners worden in de maatschappij van
vandaag allerlei kanten opgetrokken. Wie volg ik? Wie zijn mijn voorbeelden? Dit zijn
voor hen essentiële vragen. Op 4U! kregen tieners de kans te horen en te ervaren
dat het volgen van Jezus de beste keuze is die je kunt maken. 4U! vond wederom
tegelijk plaats met vakantieconferentie Celebrate in het Groningse Stadskanaal. We
mochten genieten van de aanwezigheid van Chris Padgett, professor op Franciscan
University te Steubenville, US. Zijn passie voor de Heer, zijn enthousiasme en manier
van spreken spraken zowel tieners als medewerkers erg aan. Nieuw dit jaar was de
man/vrouw‐dag. Op de een‐na‐laatste dag van het kamp werden alle tieners naar
leeftijd verdeeld in drie mannen‐ en drie vrouwengroepen, waarmee zij de hele dag
doorbrachten. Dit was een ideale gelegenheid om het te hebben over het ‘man en
vrouw zijn’, en ook het onderwerp seksualiteit kwam voorbij. Het concept
man/vrouw‐dag is zo goed bevallen, dat dit ook in 2014 weer terug zal keren.
HIGHTIME 2013
Van 27 tot en met 30 december was het weer tijd voor Hightime, met als thema
“10.000 Reasons”, naar het gelijknamige (lofprijs)nummer van Matt Redman. We
mochten een recordaantal tieners verwelkomen, meer dan 160! Tijdens deze drie
dagen hebben we stilgestaan bij alle dingen waar we God dankbaar voor mogen zijn.
In de grote zaal hadden we een zgn. “dankbaarheidsmuur” hangen, waar de tieners
op konden schrijven waar ze dankbaar voor waren. Het was een bijzonder kamp
waarin veel tieners God mochten ontmoeten. Vooral de ministry‐avonden
(gebedsavonden met biechtgelegenheid) blijken echt de momenten te zijn waarop
tieners stappen zetten in hun relatie met God.
JAARVERSLAG KCV 2013 ‐ 2014
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2.4
KCV JONGERENWERK
Het jongerenteam heeft vanaf april/mei 2013 een wisseling gekregen qua bezetting.
Na vele prachtige jaren van inzet door Martijn en Annemarie Wijns was het tijd om
het stokje door te geven. Frank Antonissen heeft het stokje overgenomen en samen
met Mark en Pauline Keijzer en nieuw teamlid Kristina Hofstede gingen we op korte
termijn het Celebrate Jongeren programma opzetten. Het mooie Thema was al
bekend: Inspired in Spirit!
God bleek duidelijk plannen te
hebben voor het jongerenpro‐
gramma. Primair was onze focus
bidden en trachten te luisteren
naar Gods bedoeling met het
Celebrate Jongerenprogramma.
In aanloop en afronding is God
bijzonder genadig geweest. God
gaf ons duidelijk de indruk dat
we dieper moesten gaan, meer
van Hem mochten verwachten
en Hem de ruimte geven. Ook dat we sterker mochten beginnen, direct vanaf het
begin van Celebrate hoog instappen en de week beschouwen als twee stevige delen
(i.v.m. de vrije dinsdag). De rode draad voor deze week was Jesaja 35, een prachtige
bijbeltekst over Gods weg die voor ons bedoeld is, ‘the Highway’.
Het Celebrate jongerenprogramma mocht qua impact op persoonlijk niveau 200% zijn
t.o.v. vorige jaren. Deze koers werd door het team telkens in gebed getoetst en
verder uitgezet, dit ook samen met Noel Chircop als spreker. Het programma kende
hierdoor ook aardig wat wijzigingen in planning. De eerste gedachte was om de opzet
qua tijden gelijk te houden aan de voorgaande jaren, om zo een soepele overgang te
creëren. Dat leek ook een goede keuze gezien de korte voorbereidingstijd die we ter
beschikking hadden. Maar het liep behoorlijk anders …..
Het Celebrate Jongerenprogramma 2013 werd een heel bijzondere ervaring. We
zaten in de bovenzaal (op Pagedal) en dat mochten we ervaren. Elke dag opnieuw
stonden wij versteld! De eerste volle dag was direct raak, de inspiratie pitch, Noel’s
teaching(s), de lofprijzing(en), eucharistieviering, de aanbidding. De eerste dag over‐
trof werkelijk al onze hoge verwachtingen, en dit hield niet op…. Elke dag werden
onze hoge verwachtingen weer overtroffen.

20
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Het jongerenprogramma is bijzonder belangrijk. God heeft een plan voor deze groep.
De groep is (nog) niet groot, en misschien moet dat ook zo blijven, maar het aanbod
is zeer sterk. Dat was altijd al wel zo, maar nu perken we ons niet meer in: we willen
God alle ruimte geven opdat zijn genade en zijn werken in ieder van ons werkelijk een
impact zal maken die blijvend zal zijn! Dat we een plek mogen bieden waar Hij telkens
weer nieuwe bakens mag zetten die ons richting geven voor de komende etappes op
onze weg door het leven. Daar gaan we voor.
Zoals ieder jaar bieden we in het programma een afwisseling van geestelijke
inspanning in de ochtend en avond, en fysieke inspanning in de middag. Voor
Celebrate 2014 hebben we wederom wat verbeteringen aangebracht. De vrije
dinsdag is voor gezinnen vaak erg plezierig, maar voor jongeren is het vaak een lastige
dag, zeker voor de losse individuen. Vooral bemerkten we een geestelijke valkuil
doordat we de hele groep los moesten laten. Deze vrije dag gaan we dus iets anders
aanpakken. We gaan daar een grote activiteit invoegen. Daar staat tegenover dat we
de jongeren op andere middagen meer ruimte willen geven om workshops te volgen
bij de volwassenen, zodat ieder dan zelf kan kiezen voor de verdieping die hij / zij
wenst (of niet).
Bij het jongerenprogramma “Inspired in Spirit” waren er vele hoogtepunten. Twee
Eucharistievieringen hebben een hele diepe indruk achtergelaten.
Op een dag was Gods Geest in de ochtend zo bijzonder aanwezig dat vrijwel de
gehele groep zich zo dicht bij God aanwezig voelde dat het verbreken van de stilte die
zalving zou verstoren. We besloten toen de eucharistie in stilte te vieren en dat was
heel speciaal.
Wij dachten … de woensdagavond, dat is altijd het hoogtepunt bij het jongeren‐
programma, de donderdag is slechts afronding. Dat was niet bepaald het geval. De
eucharistieviering op de donderdag liep ongeveer 75 minuten uit doordat er diverse
beelden en woorden kwamen … God wilde blijkbaar dat we zouden bidden voor
diverse specifieke zaken. Het Celebrate Jongerenprogramma 2013 was buitengewoon
bijzonder! Niet perfect … maar we geloven dat God ons zal helpen om in de nabije
toekomst een nog sterkere basis te bieden aan de jongeren.
Celebrate is onze primaire focus op dit moment, en wat wij als jongerenteam doen
dat willen wij goed doen. Dat neemt niet weg dat wij meer zouden willen doen voor
de jongeren. Voor jongeren zijn Generations en de Nationale Open dag ook prachtige
gedeelde activiteiten voor jongeren en volwassenen, niet alles hoeft gescheiden te
fungeren. Daarnaast zijn vele jongeren actief bij de KCV en ook deze activiteiten. Wij
ervaren wel dat jongeren kunnen terugvallen, er is noodzaak voor een regelmatige
lokale voortzetting. Er wordt vanuit het KJTO gezocht naar oplossingen op dit vlak.
Frank Antonissen
JAARVERSLAG KCV 2013 ‐ 2014
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2.5
KINDER‐, TIENER‐, JONGEREN OVERLEG (KTJ‐OVERLEG)
Om binnen het Kinder‐, Tiener‐ en Jongerenwerk een goede onderlinge afstemming
te hebben en als een geheel aanspreekbaar te zijn richting Bestuur en Pastorale
Kerngroep bestaat er een comité met vertegenwoordigers van alle geledingen van
het KTJ‐werk: het ‘KTJ‐overleg’. Deze overleggroep komt min. vier keer per seizoen
bij elkaar. Vernieuwing hierin bevindt zich in onderscheid tussen Skype‐meetings en
Live meetings, de live meetings grijpen wij aan om intensief specifieke vraagstukken
te behandelen. Deze vorm blijkt goed te werken. Tevens zijn er ontwikkelingen
vanuit de Pastorale Kerngroep met het KTJO, integratie van KTJ gedelegeerden in de
PK. Deze gedelegeerden zitten vanuit hun rol ieder twee maal per seizoen bij de
vergaderingen van de PK.
T.a.v. het KTJ‐overleg; er wordt gedeeld over lopende zaken. We behandelen
belangrijke onderwerpen die iedereen aangaan. En we zoomen in op een van de
takken van het werk waar extra aandacht gewenst is. Ook kunnen er nieuwe
initiatieven in het KTJO ontstaan of juist getoetst worden. Deze vergadervorm is nuttig,
vruchtbaar en belangrijk.
Het KTJO comité bestaat momenteel uit de volgende vaste personen:
 Frank Antonissen
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(voorzitter KTJO, NOD, coördinator AYR project,
Jongeren, Link’d, KCV facebook, KCV website)
Simone Klarenbeek (vice‐voorzitter KTJO, Generations,
Helpen Groeien, adviseur Pastorale Kerngroep)
Liesbeth Timmermans (coördinator kinderwerk)
Matthijs Jansen
(Band(s) Jacob’s Ladder)
Bob Wegkamp
(aftredend) voorzitter 4U!‐team)
Marleen Jansen
(vice‐voorzitter 4U!, gemeenschap Den Haag)
Thomas van Arnhem (opvolger vice‐voorzitter 4U!)
Maxim Buirma
(coördinator FBI, gemeenschap Den Haag)
Annemarie Wijns
(Link’d nieuwsbrief, Officium Iuventutis)
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3.

MISSIE EN VORMING

3.1

ARE YOU READY (VORMSEL) PROJECT

WWW.AYR‐PROJECT.NL

Het seizoen 2013‐2014 bracht vruchten voort die het gevolg waren van zaad dat in
de voorbij jaren gezaaid was. Het project werd onder andere verblijd met vier
nieuwe parochies! Een geschenk van God! Uiteraard hebben we de lijn van de laatste
seizoenen doorgezet met diverse participaties, zoals medewerking aan vormelingendagen
van enkele bisdommen. Het aantal vormelingen liep wel echt terug bij de grootste
activiteiten van de bisdommen, maar de impact die we mochten geven was dit jaar
sterker. Vooruitziend heeft het project meer houvast gekregen vanuit parochies en
bisdommen. AYR kan dus door blijven gaan. Dit seizoen was zeer geslaagd met 12
activiteiten (t.o.v. 9 en 10), een bereik van 814 vormelingen (t.o.v. 1056 en 870). En
we hebben nu een eigen website: www.ayr‐project.nl
AYR TEAM Het AYR team groeit (nu 14 leden), we
mochten weer voortbouwen op het team van
vorig jaar. De kracht van het project liet zich daar
goed in zien: teamleden (en vooral ook de kers‐
verse leden) maken een ontzettende groei door.
Gaaf is het om te merken dat de jongeren vanuit
het KCV‐werk nu nog sterker in hun geloof komen
te staan en gezegend zijn met talenten en zelfs
soms roepingen duidelijk worden.
AYR FINANCIËN Dit seizoen hebben we echt goed gedraaid, de balans hebben we
kunnen controleren, enkele noodzakelijke investeringen gedaan, eindelijk een
nieuwe laptop en boomblaster aangeschaft, dat was hard nodig. Het project hebben
we weer erg strak en efficiënt uitgevoerd en de ouders van AYR teamleden hebben
flink gesponsord in de reiskosten voor de teamleden. Helaas kwamen we niet toe
aan sponsorwerving, en als het AYR team géén slotuitje zou krijgen dan zouden we
exact op eigen kracht dit seizoen rondkrijgen op ‐ € 8,33. Net niet gehaald dus.
Bij deze vragen wij U om het AYR team een Fooi te geven! Zij verdienen een leuk
slot! Dit team is zo goed bezig! Gunt u ze iets extra’s!
Voor volgend seizoen hebben we ook echt uw bijdrage nodig! Wij willen gedegen
voortbouwen met dit project! Al jaren werken wij érg strak op de knip! Sponsor het AYR
project en draag bij aan de opbouw van de Katholieke kerk! Wilt u het geloof echt
duidelijk maken bij vormelingen, dan heb je AYR nodig! Voor een bijdrage kunt u uw
gift overmaken naar (IBAN): NL75 INGB 0009 2336 52 t.n.v. Stichting KCV jongeren
o.v.v. AYR GIFT. Dank voor uw interesse en blijf voor ons bidden!
Frank Antonissen, verantwoordelijke AYR‐project
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3.2

FBI (FAITH BUILDING INVESTIGATION)

Tijdens een FBI‐weekend
krijgen de tieners (leeftijd
14/15 jaar) inleidingen die
direct betrekking hebben op
hun belevingswereld: hoe
houd ik stille tijd, mijn per‐
soonlijke relatie met God,
hoe geef ik mijn geloof in
het dagelijks leven handen
en voeten.
FBI is een project dat onze aandacht heeft. Er is veel vraag naar en het is een goede
manier om de tieners die dat willen gedurende het jaar meer te bieden dan alleen een
4U! en een Hightime. Het bestuur Tiener‐ en Jongerenwerk werkt op dit moment aan
een nieuwe constructie om het te kunnen organiseren. Sinds 2013 hebben we een
klein vast team, dat valt onder het tienerwerk, dat twee weekenden per jaar verzorgt.
Maxim Buirma, verantwoordelijk FBI‐weekenden
3.3

JONGERENGEMEENSCHAPPEN

In Helmond en Den Haag heeft de KCV twee jongerengemeenschappen. De jonge
mensen die hier 3 tot 5 jaar wonen zijn op enigerlei wijze actief binnen de KCV, of
anders binnen de kerk. Er wordt met elkaar gestreefd te leven volgens de christelijke
normen en waarden: elkaar liefhebben en dienen en indien nodig corrigeren. Door
dit te leven is er de mogelijkheid samen te groeien in geloof. Het samen bidden en
geloven is een middel om sterk te kunnen staan in de maatschappij.
Jongerengemeenschap Den Haag heeft dit jaar 2 avonden georganiseerd met het
doel meer naar buiten te treden als gemeenschap. De avonden zijn vooral gericht op
mensen die ze kennen van studie en omgeving. Zo laten ze hen kennismaken met
het gemeenschapsleven en geven op deze manier een getuigenis. Anders dan de
gemeenschap in Helmond staan er ieder jaar weer jongeren op de wachtlijst. Dit
komt vooral door de goede studiemogelijkheden rondom Den Haag. Momenteel
wonen er 8 jongeren.
Bij de jongerengemeenschap in Helmond zijn er dit jaar na het vertrek van de drie
KISI‐vrijwilligers geen nieuwe aanmeldingen voor langere tijd geweest. Er wonen nu
3 jongeren, tijdelijke was er nog een jongere te gast die een co‐schap liep in het
ziekenhuis van Helmond. In afwachting van de te nemen besluiten rondom het huis
nemen we nu tijdelijk geen nieuwe mensen op. De kamers die vrij zijn zullen we
voorlopig gebruiken voor gasten.
Simone Klarenbeek
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4.

LOFPRIJSBANDS

4.1
JACOBS LADDER
WWW.BANDJACOBSLADDER.NL
Ook dit jaar is de band weer gegroeid
naar God en naar elkaar toe. We hebben
flinke stappen mogen zetten en onze
missie meer en meer mogen beleven:
een brug zijn tussen God en mensen en
zijn liefde verkondigen in alle naties. In
de zomer zijn we op avontuur gegaan
naar Czestochowa in Polen en in het
voorjaar zelfs naar Malta! In Nederland
zijn we in verschillende parochies te gast geweest voor vieringen en jongerendagen.
Zo waren we in Rotterdam‐Zuid, in Zutphen met mgr. Eijk en hebben we live
gespeeld op Radio Maria. Ook de komende tijd liggen er weer prachtige dingen in
het verschiet, met als hoogtepunt de tv‐mis van het Katholieke Jongerenfestival. We
zijn ook bezig met de eerste voorbereidingen voor ons debuutalbum, dat wellicht
komend jaar verschijnt. Wij genieten van alle mooie dingen die God ons geeft en wij
gaan vol vuur vooruit! Volg ons op onze site bandjacobsladder.nl en like us even
more on Facebook!
4.2
THE FRUITS – IS GESTOPT
WWW.THEFRUITS.NL
Na jaren van lofprijzingen, drie
studioalbums en een compilatie‐Cd
heeft de band besloten er een punt
achter te zetten. Een persoonlijk
getuigenis uitdragen en door de
muziek mensen meenemen in
aanbidding en lofprijzing. Dat was
de missie van de katholieke lofprijsband The Fruits. In het lied ‘Belofte’, afkomstig
van het laatste album ‘Het mooiste wat er is’, wordt dit kernachtig uitgezongen:
“Ik wil getuigen van Uw naam. Heel de wereld verblijden met Uw boodschap.”
Het laatste jaar stond in het teken van de Parochietour. “Daar hebben we enorm van
genoten. Het was geweldig om door heel Nederland in verschillende parochies te
mogen spelen” zegt drummer Tim Tichelaar. De afgelopen acht jaar nam de band
drie studioalbums op waarvan er zo’n 4.000 zijn verkocht. Ze stonden meerdere
malen op de Katholieke Jongerendag, de Wereldjongerendagen en op andere podia
en in kerken in Nederland en België. “We zijn heel dankbaar voor alle zegeningen die
we door de jaren heen mochten meemaken. Nu is het tijd voor nieuwe dingen. We zien
uit naar wat God op ons pad zal brengen” zegt Lars Gerfen, leadzanger van de band.
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4.3
BLOVED
WWW.BLOVED.NL
De kinderband BLoved maakt al enkele jaren een onmisbaar deel uit van het KCV‐
kinderwerk. Steeds als er binnen de KCV kinderactiviteiten worden georganiseerd, is
BLoved erbij. De band heeft al verschillende kinder‐cd’s uitgebracht en uitgedeeld,
zodat de kinderen ook thuis de liedjes mee kunnen zingen. Voorafgaand aan de
activiteiten wordt overleg gepleegd met de kinder‐
werkers zodat de liedjes en eventueel sketches van
BLoved aansluiten bij het inhoudelijke programma van
de kindergroepen.

5.

PR / COMMUNICATIE

5.1
BOUWEN AAN DE NIEUWE AARDE
Het tijdschrift ‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde’ bestaat
nog steeds, terwijl er zoveel tijdschriften ten onder zijn
gegaan in dit digitale tijdperk. Jan van Beeck ofm heeft
op zijn 70ste verjaardag afscheid genomen van de redactie,
waar hij tientallen jaren aan heeft meegewerkt. Hij blijft
wel eigen artikelen leveren. Hilde Sluiter‐Harren verliet
de redactie, omdat ze het werk niet meer kan
combineren met haar baan en gezin. De werkwijze van
de redactie is nu aangepast. Het aansturen van mensen
die wat kunnen schrijven gaat onverminderd voort,
maar de verwerking en het redigeren van hun teksten
gebeurt nu alleen nog via e‐mail en telefoon. Er zijn
nieuwe medewerkers gevonden die binnen deze opzet een bijdrage kunnen leveren.
Onder hen ook een Neerlandicus. De kwaliteit van het tijdschrift is op peil gebleven.
Kees Slijkerman
5.2
KCV ‐ IN ‐ CONTACT
Al vele jaren is deze brief de manier waarlangs we nieuwtjes, activiteiten en ervaringen
doorgeven aan de gebedsgroepen en de mensen die met ons verbonden zijn. De brief
komt 1 x per 2 maanden uit. Vorig jaar zijn we overgegaan op het versturen van KCV‐in‐
Contact per e‐mail voor de mensen die niet aangesloten zijn bij een gebedsgroep. 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. KCV‐in‐Contact biedt ook de mogelijkheid om mensen
aan te moedigen om naar de activiteiten te komen. Regelmatig sturen we folders mee.
De gebedsgroepen ontvangen die in elk geval allemaal. Heel blij zijn we met de
getuigenissen van de gebedsgroepen. Nog belangrijker tot opbouw zouden de
persoonlijke getuigenissen zijn. Misschien iets voor u?
Monique Voorhout
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5.3

HET WOORD ONDER ONS

Elk jaar geven we voor de Advent en Veertigdagentijd
een boekje uit met de titel “Het Woord onder ons”, met
daarin enkele verdiepende artikelen en dagelijkse
overwegingen bij de liturgische lezingen van de dag. De
teksten worden vanuit het Engels vertaald en zijn
afkomstig van ‘The Word Among Us’ – een uitgave die
vanuit de VS verzorgd wordt en 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 3.400 exem‐
plaren verspreid: 2.500 in Nederland en 900 in Vlaan‐
deren. Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een of meer‐
dere exemplaren aan te vragen.
Gerard Klarenbeek

5.4
LINK’D NIEUWSBRIEF
Een van de belangrijkste communicatie‐
middelen is de Link’d, de nieuwsbrief van het
Tiener‐ en Jongerenwerk van de KCV.
Doelstellingen van de Link’d zijn te informeren (over activiteiten), verdieping te
bieden en de jongeren te verbinden met elkaar en met God. De Link’d verschijnt vier
keer per jaar: 2‐maal digitaal en 2‐maal per post. De edities stonden vol met mooie
getuigenissen van tieners en jongeren. De Beyond Border editie gaf ook weer mooie
blikken van ‘onze jongeren’ in het buitenland.
Daarnaast is de column van Chris en Mijke Wegkamp tot een slot gekomen dit
seizoen. Dit is zo goed bevallen dat we voor het nieuwe seizoen(en) een nieuwe
columnist hebben! Benieuwd, lees dan de eerstvolgende Link’d!
Met de Link’d nieuwsbrief hopen we tieners en jongeren steeds beter te laten
proeven aan / heerlijk terugblikken op de activiteiten die er zoal beschikbaar zijn. Ze
bewust maken van de mooie kansen die ze hebben als katholieke tieners en
jongeren. En dat op een leuke wijze weer te geven in onze nieuwsbrief. Sinds kort
staan de Link’d edities ook op de KCV website bij tieners & jongeren. De Link’d wordt
verzorgd door: Frank Antonissen, Annemarie Wijns en Nina Wegkamp.
Frank Antonissen
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5.5
WEBSITE
WWW.KCV‐NET.NL
In december 2013 is de nieuwe website www.kcv‐net.nl online gegaan. Er is een
paar jaar aan gewerkt. De katholieke charismatische vernieuwing, in al zijn facetten,
wordt nu beter op internet gepresenteerd.
Deze nieuwe website bestaat uit meerdere 'subwebsites', die alle facetten van een
bepaalde 'afdeling' presenteren. De subwebsites hebben elk een eigen eind‐
redacteur, die voor de invulling zorgdraagt.

Op homepage De KCV staat informatie
over achtereenvolgens de inhoudelijke
kant, de activiteiten en de organisatie
van de KCV. Er is een begin gemaakt
van een overzicht van de geschiedenis
van onze vernieuwingsbeweging. En in
de agenda zijn nu steeds de komende
activiteiten te vinden.
De subwebsite over vakantieconferentie Celebrate vervangt de oude website
www.celebratefestival.nl. Alles over het komende Celebratefestival is hier te vinden,
en ook enkele ervaringsverhalen en al een stukje van de geschiedenis van Celebrate.
Op de subwebsite Tieners en jongeren staan bijvoorbeeld ook alle digitale versies
van de Link'd nieuwsbrief.
De subwebsite Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde vertelt niet alleen over het
tijdschrift, maar biedt via de eerder gepubliceerde artikelen ook een groeiende schat
aan informatie over alle facetten van de katholieke charismatische vernieuwing.
Wie klikt op de knop waar 'MEER ' op staat, krijgt toegang tot nog meer subwebsites:
‐ Een subwebsite over gebed en bijbellezen, die een vindplaats gaat worden voor
mensen die willen leren bidden en Bijbellezen, en die daarin willen groeien.
‐ Een subwebsite over het Are you ready‐project.
‐ Een aparte subwebsite over de Nationale open dag.
‐ Een subwebsite over alle charisma's.
Kees Slijkerman
28

JAARVERSLAG KCV 2013 ‐ 2014

5.6
FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/KATHOLIEKECHARISMATISCHEVERNIEUWING
De Katholieke Charismatische Vernieuwing heeft sinds juli 2012 een eigen
facebookpagina online. Het aantal volgers stijgt gestaag op natuurlijke wijze (mei
2013: 187 / mei 2014: 366 personen). De zichtbaarheid van berichten verschilt in
hoeverre de mensen het interessant vinden. Vooral berichten direct na een activiteit
scoren goed, zo scoren de AYR‐activiteiten consequent meer dan 1500 tot 2200
kijkers en de top lag zelfs een keer op 3394 kijkers (foto’s van de Power of Fire
vormseldag).
Ook zijn er naast de KCV facebookpagina diverse groepen waar in een intiemere
setting gedeeld wordt. Zo hebben de jongeren, de tieners en enkele teams eigen
groepen gecreëerd waar ze eenvoudig met elkaar kunnen communiceren. Wat we
plaatsen zijn vooral Christelijke weetjes en activiteiten, Pauselijke berichten, Quotes,
Christelijke filmpjes/muziek, mini‐verslagjes en foto’s van onze activiteiten en
promotie voor komende activiteiten. Ook is het gebruik van facebook‐events ideaal
om b.v. Celebrate en de Nationale Open Dag kenbaar te maken bij de mensen.
Informatie komt zo erg goed bij de mensen terecht en kan men ook een goede
indruk krijgen van wat ze kunnen gaan verwachten. Facebook is wereldwijd een
bekend communicatiemiddel voor een breed publiek en daarmee is het goed dat de
KCV er een eigen gezicht kan laten zien. De KCV is hier dus herkenbaar en
bereikbaar.
De pagina wordt bijgehouden door een paar beheerders binnen de KCV, alleen zij
hebben de mogelijkheid om iets te plaatsen. Hierdoor zijn alle geplaatste berichten
daadwerkelijk vanuit de KCV zelf. Op de geplaatste berichten kunnen wel reacties
worden geplaatst door iedereen.
Frank Antonissen
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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. ICCRS zetelt in Rome, in het Vaticaan. KCV‐Nederland verzorgt het
Europese secretariaat van ICCRS.
In Nederland participeert de KCV ook in meerdere samenwerkingprojecten met
anderen, zoals bijvoorbeeld het overleg tussen de Nieuwe Bewegingen en samen‐
werking met bisdommen. Een paar projecten lichten we hier verder toe.
6.2
LEERSTOEL THEOLOGIE VAN DE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
De leerstoel Theologie van de charismatische vernieuwing ‐ gevestigd aan de VU te
Amsterdam ‐ is een klein maar belangrijk project van de Charismatische
Werkgemeenschap Nederland (de CWN) en de KCV samen. Vanuit de KCV verzorgt
Kees Slijkerman, als secretaris van het leerstoelbestuur, de website
(www.stucom.nl/leerstoel) en de gratis e‐mail/infobrief. In het afgelopen seizoen is
vooral gewerkt aan internationalisatie van deze leerstoel.
6.3
PASTORAAL CONGRES
De KCV en de Focolarebeweging zijn de belangrijkste dragers van het Pastoraal
congres, dat elke twee jaar namens de kerkelijke bewegingen en nieuwe
gemeenschappen georganiseerd wordt voor allen die werkzaam zijn in de pastoraal
of daartoe in opleiding zijn. Namens de bisschoppenconferentie is bisschop J. van
Burgsteden sss hier actief bij betrokken. Het congres dat in maart 2014 plaatsvond,
ging over gemeenschapsspiritualiteit en werd door de deelnemers als zeer
inspirerend ervaren. Hoofdspreker Christiaan Hennecke gaf een hoopvol perspectief
op kerkontwikkeling. Veel inspirerend materiaal van dit congres is nu te vinden op:
http://www.kcv‐net.nl/kcv/activiteiten/meer/verslag‐pastoraal‐congres‐2014.
Vanuit de KCV verzorgt Kees Slijkerman de gratis e‐mail Nieuwsbrief pastoraal
congres, en een bijbehorende website (www.stucom.nl/pastoraalcongres).
Vertegenwoordigers van genoemde bewegingen en gemeenschappen ontmoeten
mgr. J. van Burgsteden sss en elkaar tweemaal per jaar.
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6.4
NIEUW OECUMENISCHE ONTWIKKELINGEN
De KCV vervult een brugfunctie in de spirituele oecumene tussen de Rooms‐
katholieke Kerk enerzijds en anderzijds de evangelische en pinkstergemeenten en
bewegingen. Paus Franciscus en de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de
Christenen stimuleert de KCV om haar inzet in deze oecumene te blijven geven.
De KCV in Nederland zorgde er van 1999 t/m 2009 voor dat er jaarlijks een
(informele) dialoog was tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Pinkster‐ en
Evangeliegemeenten (VPE) en rooms‐katholieken. Dit bleek een goede voorbereiding
op officiële contacten, die daarna vanuit de bisschoppenconferentie gelegd zijn met
de VPE en de Evangelische Alliantie. Er is nu een officiële dialoogcommissie, waarin
ook iemand vanuit de KCV deelneemt. In 2012‐2013 sprak deze commissie over
gebed en van 2014‐2016 zullen ze spreken over evangelisatie, zo is met instemming
van de Bisschoppenconferentie besloten. Ook in het onlangs opgerichte Nederlands
Christelijk Forum zal iemand vanuit de KCV deelnemen.
Kees Slijkerman

6.5
SAMENWERKING MET PARTNERS
In vorige uitgaven van het jaarverslag 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. Op deze plek
willen we een aantal van deze groepen noemen waar we vaker en op verschillende
manieren mee samenwerken.
Focolare
Jaarlijks organiseert de KCV samen met Focolare een Pastoraal Congres, waarin een
thema van pastoraal belang wordt behandeld. Op bladzijde 30 kunt u hierover nog
wat meer lezen.
KISI
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 vele kindermusical‐optredens in het land.
Emmanuel
We zoeken een nauwere samenwerking met de Gemeenschap Emmanuel, met name
ten behoeve van de vele tieners die in beide Nieuwe Bewegingen een geestelijk thuis
ervaren.
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CWN (Charismatische Werkgemeenschap Nederland)
Vanuit onze oecumenische achtergrond vinden we het belangrijk om dit contact te
versterken. Tweemaal per jaar hebben we met de Pastorale Kerngroep een overleg
met hun bestuur. In dit overleg wordt over en weer gedeeld over wat de Geest aan
het doen is. We ervaren dit als een verrijking, omdat we zien dat de H. Geest in
beide organisaties veelal op dezelfde wijze aan het werk is.
Chemin Neuf
De gemeenschap Chemin Neuf heeft in Nederland een wat kleinere delegatie, met
de wortels in Frankrijk. We worden zeer gezegend door hun openheid en geestelijke
ondersteuning. De Paulusabdij met aanbod van stille dagen en retraites biedt een
uitbreiding aan mogelijkheden voor verdieping.
Poustinia (JOUPOU en bidden voor jongeren) o.l.v. pr. Gert Overmeer
Poustinia biedt stilte, gebed en hulp voor jong en oud. Pr. Gert helpt ons al jaren met
alle 4U! en Hightime kampen. “Bidden voor jongeren” is een oproep aan ieder om
jongeren te ondersteunen met constant gebed, opdat ze in de woelige jaren van hun
leven God mogen vinden en volgen.
Simone Klarenbeek
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7.

ORGANIGRAM

Gemeen‐
schappen
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8. FINANCIËN 2013 = REALISATIE
De jaarrekening van de Stichting KCV laat over het jaar 2013 een tekort zien van
bijna € 20.000,‐. Een van de belangrijkste kostenposten van de KCV wordt gevormd
door de salariskosten. Als beweging van charismatische vernieuwing willen we heel
graag een inspirerende en stimulerende bijdrage leveren op veel terreinen, en met
name ten behoeve van de toekomstige generaties van de Kerk. De kosten van onze
inzet kunnen we vaak niet (volledig) in rekening brengen bij de jeugdige deelnemers
(en hun ouders). Daarom zijn we aangewezen op vele gulle gevers, die beseffen dat
het gaat om onze toekomst, om onze jeugd, om onze Kerk.
Graag willen we op deze plaats onze hartelijke dank uitspreken tegenover alle gulle
gevers die ons in staat stellen om zoutend zout en lichtend licht te zijn.
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9.

FINANCIËN 2014 = BEGROTING

Voor het jaar 2014 ziet de Stichting KCV zich geplaatst voor enorme uitdagingen.
In verband met het realiseren van noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw
Helmond kunnen daar momenteel geen groepen ontvangen worden, wat een extra
verliespost met zich meebrengt van € 15.000,‐.
Daarnaast hebben we ook nog een aanzienlijk tekort begroot op de reguliere posten
(€ 40.000,‐). Het Bestuur beraadt zich over de vraag hoe inkomsten en uitgaven
beter met elkaar in balans gebracht kunnen worden.
U kunt daarbij helpen met uw gift / (periodieke) schenking.
Bij voorbaat hartelijk dank!
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Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing
Prins Karelstraat 100
5701 VM Helmond
Tel. 0492 – 55.46.44
dienstencentrum@kcv‐net.nl
(IBAN) NL32 INGB 0009 2336 50 t.n.v. St. KCV ‐ Helmond
(Stichting KCV is door de Belastingdienst erkend als ANBI)

