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VOORWOORD
De Goddelijke 3‐eenheid is volmaakt, vanaf het begin van de gehele schepping al
perfect in evenwicht. Maar het blijft ons raken dat God blijft aansporen om echt Zijn
heilige Geest meer ruimte te geven, meer Zijn hulp te vragen. Durven los te laten,
ontvankelijk te worden, Gods geest vrij spel te geven. Ja de Heilige Geest blijft nog
teveel verborgen, het mist daardoor het perfecte evenwicht. God wil door ons Zijn
licht laten schijnen en door ons Zijn geest laten werken! Glorievol zullen de dagen
zijn wanneer Gods geest de volledige ruimte en medewerking krijgt!
Wij zijn bewust van de weg die er nog voor ons ligt, als beweging, als kerk, als christen.
Er liggen volop kansen maar ook menselijke beperkingen en strijd! God roept ons op
om in de overwinning te blijven staan! De kracht en vreugde van het evangelie. Als
vrienden meewerken met de Goddelijke 3‐eenheid! Laat het vuur van de Heilige
Geest als een krachtige fakkel branden. God blijft uitnodigen om steeds dichter bij
Hem te komen en door Hem gesterkt uit te gaan. Zoals Paus Franciscus ons prachtig
voorleeft mogen ook wij leven.
We zijn heel blij dat we u middels dit jaarverslag een kijkje kunnen geven in het
vele wat er met de hulp van God gebeurd is vanuit de Katholieke Charismatische
Vernieuwing in het afgelopen seizoen (mei 2014 ‐ mei 2015). De verantwoordelijken
van de 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, die zich afgekeerd hebben van een zondig leven, die tot verzoe‐
ning gekomen zijn met anderen, 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!
Namens het Bestuur, de Pastorale Kerngroep en de medewerkers van de KCV,
Fenna Wessels ‐van der Wey,
Frank Antonissen
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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 / het AYR‐project.
In dit pand bevinden zich:
Een kapel / kantoorruimtes / vergaderruimte / 2 appartementen / gastenkamers.
EINDHOVEN
Het pand van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Eindhoven is in het
voorjaar van 2015 verkocht. Maria Vinkenburg en Diny van Sleeuwen hebben een
mooie vervangende woning gevonden in Rosmalen. Zij zijn de laatste leden van de
‘Nieuwe Aarde‐gemeenschap’, die in het verleden de zorg hadden voor het diensten‐
centrum in Eindhoven. Wij zijn en blijven dankbaar voor Maria en Diny.
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
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COMITÉS, WERKGROEPEN, REDACTIES, TEAMS
Binnen de KCV draaien er diverse teams, werkgroepen en redacties om tal van zaken
te behartigen, dit is mogelijk door de inzet van vele geweldige vrijwilligers en enkele
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 geweldige festival
te verzorgen.
Ook komen teams vanuit het KCV Kinder‐, Tiener‐ en Jongerenwerk regelmatig
samen in een zogenaamd KTJ‐overleg. (zie 7. organigram). 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. Het spreekt voor zich dat wij
ontzettend blij zijn met de inzet van zoveel geweldige mensen.
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.
Simone Klarenbeek
Monique Voorhout
Renata Vucic
Kees Slijkerman
Marleen Jansen
Thomas van Arnhem

PARTTIME MEDEWERKERS:
senior‐medewerker kinder‐, tiener‐ en jongerenwerk,
Generations, Gemeenschappen. (in dienst tot 1 maart 2015)
secretariaat, KCV contactbrief, retraitefolders.
secretariaat, financiën, KCV‐website, administratie Celebrate
OVERIGE MEDEWERKERS:
secretaris Europees ICCRS‐comité, hoofdredacteur ‘BANA’,
diverse externe relaties namens KCV, KCV‐website.
4U! Tienerwerk, hoofdverantwoordelijke
4U! Tienerwerk, 2e verantwoordelijke
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0.

BESTUUR

Als leidinggevende organen hebben we naast elkaar staan:
 Bestuur van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing,
 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 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).
In het afgelopen jaar heeft het bestuur enkele grote besluiten genomen. Omdat het
pand aan de Prins Karelstraat niet voldoet aan de brandveiligheidseisen en danig
gerenoveerd dient te worden, heeft het bestuur het besluit genomen dat het pand
verkocht gaat worden, tenzij er voor 1 maart 2015 iemand met een goed exploitatie‐
plan komt. Er zijn enkele plannen gepresenteerd. Momenteel is het bestuur met de
initiatiefnemers in gesprek of de plannen levensvatbaar zijn.
Tevens is het besluit genomen om het pand waar de Nieuwe Aarde‐gemeenschap
woonde te verkopen. Die verkoop is inmiddels rond.
Het beleidsplan dat door de Pastorale Kerngroep is opgesteld is gereed, aan het
bestuur nu de taak om dit om te zetten in een korte en middellange termijnplanning.
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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. 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.
Dit jaar is de pastorale kerngroep bezig geweest met o.a:
‐ Het beleidsplan
‐ Overleg met de lofprijsgroepen
‐ Overleg met andere bewegingen over een nieuwe katholieke discipelschapstraining,
die vanuit Oostenrijk wordt georganiseerd
‐ De jaarthema’s voorkomend uit de KCV‐Focusdag: de bijbel en eenheid.
Over het algemeen mogen we zeggen dat de contacten tussen de verschillende
groepen en met de PK verbeterd zijn. We streven naar eenheid, in Unity, zoals het
thema van Celebrate luidt, evenals een van de KCV‐Focuspunten van dit jaar.
Dit jaar hadden zitting in de pastorale Kerngroep: Piet Timmermans (voorzitter), Ine
Stassen (secr.), pastoor Jos Rosenhart, Marlies van der Lelij, Jolanda Swinkels,
Petra Straaijer (ged.), Marleen Jansen (ged.) en Thomas van Arnhem (ged.).
Frank Antonissen en Simone Klarenbeek waren betrokken als adviseurs.
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1.

ACTIVITEITEN VAN DE KCV

1.1
ALGEMEEN
God heeft ons al jaren 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 grotere en belangrijkere rol dan
wij hier kunnen optekenen. 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 juist mag verbinden.
Wat u als leek, als christen met de hulp van de H. Geest mogelijk kunt maken in uw
parochie, in uw buurt of daarbuiten kan ook en mag ook Katholiek, Charismatisch en
Vernieuwend zijn. Graag zelfs, ontzettend belangrijk, daartoe is de KCV geroepen als
beweging, ‘collectief’ als ook individueel, om in de kerk te staan, Zijn licht te dragen.
Één voorbeeld; in de parochies in Helmond is de KCV‐gemeenschap zeer betrokken
bij het totaal anders neerzetten van het communie‐traject voor communicanten én
hun ouders! Een stevig programma dat direct in 80 gezinnen wat teweeg bracht!
Daarin blijft het ook voor de stichting KCV telkens opnieuw een uitdaging om zo
goed mogelijk te oriënteren op wat God wil doen en dat op meerdere lagen mogelijk
te maken. Een continu proces en een continue uitdaging o.a. vanwege de beperkte
middelen, tijd en inzet die men kan geven.
Collectief zijn we sinds 2013‐2014 bewust bezig met het voortbouwen op
focuspunten die nadrukkelijker aandacht vragen. Waar God ons laat zien waar we
mee aan de slag mogen / moeten. Gedurende het jaar 2014‐2015 zijn we
aangespoord om te werken aan ‘eenheid’; en het gebruik, de leer en de kennis van
‘de Bijbel’. Deze focuspunten komen in meerdere en mindere mate al tot uiting, met
name in het thema van Celebrate: ‘in Unity’. Deze ontwikkelingen vertalen zich
gaandeweg ook binnen alle activiteiten van de KCV.
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HIGHLIGHTS
 In 2014 mochten we voor de 10de keer het Celebrate‐festival organiseren. Een
prachtige jubileumeditie! God wat zijn wij U ontzettend dankbaar voor Celebrate,
voor alle mensen die U samenbrengt en bovenal voor wat U daar telkens teweeg
brengt!


Het aantal deelnemende tieners, kinderen en jongeren op onze activiteiten is
wederom gegroeid, het Celebrate jongerenprogramma zelfs met 40%.



De teams worden gedreven door het verlangen om iedereen, jong en oud,
nieuw of bekend dichter bij een persoonlijke relatie met God te brengen. De
teams voelen de urgentie en de aansporing om de Geest van God weer meer
ruimte te geven.



Het Are You Ready‐ (vormsel)project blijft verder groeien met dit jaar 3 nieuwe
deelnemende parochies.



De Nationale Open Dag en Celebrate waren o.a. gezegend met sprekers van
buiten de RK‐kerk; o.a. Hans Eschbach, Erica Duenk en Wim du Plessis. Dankbaar
dat God ons als Christenen dichter tot elkaar blijft brengen, aan eenheid werkt.



Generations bracht diverse generaties, de KCV en KISI samen in een weekend.

FINANCIËN / HUISVESTING / BEMENSING
Het werk van de Heer gaat prachtig voort, we zien veel goede dingen gebeuren, ook
ten aanzien van de grote vraagstukken die de afgelopen paar jaar en nu nog spelen.
Het pand in Eindhoven is verkocht, voor het pand in Helmond komen er hopelijk de
juiste plannen en keuzes bovendrijven. Het tekort op de financiën en daarbij de
consequenties voor betaalde medewerkers zijn al duidelijk merkbaar. Dit prachtige
werk voor de Heer, onze medewerking aan goede en belangrijke opbouwende
werken in Nederland is belangrijk. Enerzijds weten wij dat er meer mogelijk is, God
altijd meer in petto heeft, anderzijds blijft het een uitdaging om met minder mensen
en met minder financiën het niveau te behouden dat we leveren. Onze vrijwilligers
zijn kostbaar, onze medewerkers zijn kostbaar, personen die zich met hart durven
inzetten. Die we mogen koesteren, moeten blijven bemoedigen en helpen vrucht te
dragen.

JAARVERSLAG KCV 2014 ‐ 2015
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1.2
GENERATIONS
Tijdens het Generations‐weekend van eind januari 2015 in Helvoirt, wilden we onze
achterban, medewerkers en andere belangstellenden toerusten. We mochten dit
jaar zo’n 186 deelnemers vanaf 16 jaar verwelkomen. Daarnaast was er een parallel‐
programma, verzorgd door de KISI’s, dat 140 kinderen telde. Het was fijn om elkaar
in de wandelgangen te ontmoeten, want ook daar groeit Gods Rijk, daar zijn wij het
gezin van de Vader en dat is onze toekomst!
Het thema van dit weekend was “vreugde in toewijding”, met verdieping aan de
hand van Romeinen 12. Deze tekst was de rode draad voor de inleidingen en
workshops in dit weekend. Ook de lofprijzingen met Jacobs Ladder, de ministry‐tijd,
de workshops, alles stond in het teken van het ontdekken van de gaven en talenten,
en de uitdaging ermee aan de slag gaan in de kracht van de H. Geest.
De roerige situaties in de wereld waarin we nu leven kwamen ook aan bod. Het raakt
ons en we mogen onze ogen niet sluiten voor deze harde werkelijkheid. We hebben
groepsgewijs gebeden voor verschillende brandhaarden in de wereld en we
begonnen vooral te loven en te prijzen. Daardoor gingen we in de overwinning staan
en hebben zo de hemel bestormd. Het was belangrijk om te leren hoe je vanuit de
Geest meeleeft en je niet afsluit, maar juist de geestelijke wapens aantrekt en deze
gebruikt. Ook in de nachtelijke aanbidding gingen we hiermee door.
Marlies van der Lelij
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1.3
CELEBRATE
WWW.CELEBRATEFESTIVAL.NL
Met zo’n 800 deelnemers mochten we een speciale Celebrate‐editie beleven. Deze
10e editie van het Celebrate‐festival was er één om in de harten opgetekend te
mogen worden. Het was, zoals het thema luidde, Puur Goud, een ontzettend
waardevolle vakantieweek die we met elkaar mochten beleven. Ongeacht welk
programma gevolgd werd, er mocht door Gods genade veel ervaren en gedeeld
worden. De groei die we met Celebrate/KCV maken om ontvankelijk te zijn voor
Gods geest, Gods werken, Zijn gaven, werden duidelijk zichtbaar. Zo kwam bijv.
met behulp van Erica Duenk een duidelijke mobilisatie op gang van mensen om te
bidden voor genezing. Celebrate 2014 was stevig en sterker qua opzet en uitwerking!
Bij de volwassenen was er een combinatie van Nederlandse en buitenlandse sprekers.
Fr. Pierre Aguila, Fr. Stan Fortuna, Mgr. J. Liesen, p. Gert Overmeer en Erica Duenk
vulden het hoofdpodium (en workshops) met diverse inleidingen. Het was sterk
voelbaar dat er iets ging gebeuren, dat er meer teweeg gebracht zou mogen worden
bij de volwassenen. God maakte dat waar door mensen diep aan te raken!
Het kinderwerk floreert door de sterke opzet die zij al jaren gebruiken: met Christus
als basis. Ontzettend kostbaar is wat de kinderen daar weer mee hebben gekregen!
En dat op zo’n leuke (gevarieerde) manier! Het kinderwerk is genieten! Kostbaar!
Het vernieuwde jongerenprogramma dat in deze setting voor de 2e maal draaide,
was een krachtig en prachtig gebeuren. Met meer jongeren (40% groei) en met veel
lef gingen zij erg diep met Wim du Plessis als spreker! Vanaf de allereerste avond was
het daar Raak! Een onbeschrijfelijke sfeer en ervaring!
Ook bij 4U! gingen ze er weer voor! Zij gingen de uitdaging aan om op zoek te gaan
naar de eeuwige prijs! ‘Running the Race’, hebben ze dat volbracht? Ja, de relaties
met God en met elkaar hebben daar zeer zeker een sterke boost gekregen! Tieners
die God hebben mogen ontmoeten, mogen ontdekken! Tieners die bewust de keuze
voor God durven te maken en echt op zoek zijn om daar in hun leven meer handen
en voeten aan te geven! Dat lukt de tieners blijkbaar goed tijdens de lofprijzingen;
de volle 4U!‐tent (200 pers.) explodeerde met de bands Hometown en Jacobs Ladder!
Het Celebrate kernteam is God dankbaar voor 10 geweldige jaren! Wij zijn benieuwd
naar de mogelijkheden die God ons nog meer gaat aanreiken, wij ervaren dat er nog
véél meer potentie zit in het Celebrate‐Festival! Wij gaan van harte door en kijken uit
naar Gods plannen en bedoelingen! Celebrate voor heel de Nederlandse (RK) Kerk?!
Frank Antonissen

JAARVERSLAG KCV 2014 ‐ 2015
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1.4
NATIONALE OPEN DAG
Zoals elk jaar hadden we in 2014 weer een Nationale Open Dag op 2e Pinksterdag te
Ede met als thema: “Wonderen en Tekenen”. Als KCV hebben wij de roeping om te
wijzen op het belang van de H. Geest en de Nationale Open Dag is bij uitstek de
gelegenheid om daarvan te getuigen. Iedereen moet kunnen ontdekken dat die
H. Geest voor ons persoonlijk geloof, maar ook voor de hele wereld van levensbelang
is. Jezus liet zijn Geest na als een onmisbare erfenis. In zijn Geest kan zijn Rijk groeien
en daar heeft Jezus iedereen bij nodig. Als we naar het Pinksterverhaal kijken en zien
we wat een uitwerking dat had. Geweldig dat we dat ook in onze tijd mogen beleven.
De Nationale Open Dag wil een uitnodigende dag zijn voor jong en oud, bekend met
de Geest of helemaal nieuw en nieuwsgierig. Als comité proberen we de dag op te
bouwen met verschillende elementen. Lofprijzing is daarbij heel belangrijk, want ook
op het eerste Pinksterfeest begon iedereen vanuit zijn eigen taal God groot te
maken. Dat bewerkt de Geest. We stellen ons daarbij open voor de gaven van de
Geest zoals tongentaal, woorden en beelden. Zo zijn er mogelijkheden om voor je te
laten bidden door een gebedsteam en/of te biechten. Ook zijn de gezamenlijke
elementen zoals ontmoeting en de eucharistieviering belangrijk. Ook dat bewerkt de
Geest, Hij wil gemeenschap vormen.
De inleiding van Hans Eschbach wekte vele verwachtingen. Hij haalde bijvoorbeeld
de woorden aan van William Croy: “Verwacht grote dingen van God én onderneem
grote dingen voor God”. Verder gaf hij op een zeer luchtige en begrijpelijke manier
handen en voeten aan ons thema.
Belangrijke onderdelen van de dag zijn het kinderwerk en de 4U!‐tienerdag. Ook zij
krijgen inhoudelijk goed opgezette programma’s. Wij hopen dat daarmee elke
deelnemer op 2e Pinksterdag (iets van) de H. Geest heeft ervaren, dat Zijn Liefde
wonderen en tekenen heeft bewerkt. Impressies van deze en voorgaande open dagen
vindt u op www.kcv‐net.nl/nationale‐open‐dag.
Marlies van der Lelij, Ine Stassen, Frank Antonissen.
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1.5

RETRAITES

CHARISMATISCHE STILLE RETRAITE:
Van 9 tot en met 15 juni 2014 was er een charismatische stille retraite in de priorij
Nazareth in Tegelen. 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 conferenties 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 iedere 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 9 t/m 11 november 2014 en stond onder leiding van Jan van Beeck ofm. We
lieten ons leiden door de H. 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.
Pater Jan van Beeck
RETRAITE VOOR PRIESTERS, DIAKENS EN PASTORALE WERKERS 2015.
Er waren veertien personen bij deze retraite die van 4 tot 9 januari 2015 plaatsvond.
Dit is inclusief de inleider, pater Wilkens, en de twee retraitebegeleiders. Het thema
was: “Verlos ons van het kwade en breng ons naar het goede.” Uit de evaluatie bleek
dat alle deelnemers erg tevreden waren over het geheel van de retraite. Voor het
eerst hadden we gekozen voor volledige stilte en dat werd erg op prijs gesteld. De
datum voor 2016 is van 3 t/m 8 januari, in Emmaus Helvoirt.
Karel Pouwels
EMMAUSDAGEN
WWW.EMMAUS‐RETRAITE.NL
Het afgelopen jaar hebben we 8 keer Emmausdagen gegeven. Het zijn retraites in
stilte, waarin het gaat om groei in geestelijk leven en innerlijke genezing. Biddend
met het Woord van God ontvangen mensen inzicht, troost, bemoediging en genezing.
Dagelijks is er Eucharistie, een inleiding, een begeleidingsgesprek en gezamenlijk
Bidden rondom het Woord van God. We mogen ondervinden dat mensen in deze
dagen God, maar ook zichzelf beter leren kennen. God spreekt op vele manieren tot
ieders hart. Iemand schreef na afloop: “Drie dagen in stilte bij onze Lieve Heer
hebben mij meer genezing gebracht dan één jaar therapie”. Tiny en Karel Pouwels
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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. Ook groeien in overgave aan God, die zich aandient in het leven van
alledag. Er zijn inleidingen en er is tijd voor ‘het gebed van het hart’. In 2014 hebben
we ons opnieuw laten inspireren door Jan van het Kruis. Van hem kunnen we veel
leren over onze omgang met God. “Durf tijd te ‘verliezen’ voor de liefde van God in
je stille gebed”. zegt hij ons. In 2015 zijn deze dagen van 5 ‐ 8 oktober. Dan laten we
ons inspireren door Teresa van Avila.
Tiny Pouwels
OPEN VORMINGSWEEKEND
Ook in 2014 was er een open vormingsweekend op initiatief van de gebedsgroep van
Nootdorp met als thema: “Wegen naar Christus”. 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 zijn verschillende inleidingen en er is ruimte
voor persoonlijk gebed, innerlijke genezing, begeleidingsgesprekken en ontmoeting
met elkaar. In 2015 is het weekend van 18‐20 september met als thema: “Geef de
Geest de ruimte”.
Jan van der Stok, Tiny en Karel Pouwels
GEZINSRETRAITE
Van 10‐12 oktober 2014 hebben we de derde KCV‐gezinsretraite georganiseerd. We
waren te gast bij ‘De Buitenjan’ in Veldhoven. Met zo'n 20 gezinnen hebben we ons
verdiept in het thema: "Choices" met als ondertitel: "Ik en mijn huis, wij dienen de Heer".
We zijn bezig geweest met het luisteren naar God, het maken van keuzes als
echtpaar en als gezin. De lofprijzingen en Eucharistievieringen samen met de kinderen,
waren een feest! Op zaterdagavond hadden we een bijzondere gebedstijd, waarin
we als echtparen gebed konden ontvangen. Jong en oud heeft volop kunnen
genieten van de mooie omgeving. Het is voor alle ouders een vreugde om te zien
hoe hun kinderen met elkaar spelen en optrekken. We zagen ze genieten van de
ontmoetingen en het delen met elkaar. Erg blij waren we met de aanwezigheid van
Gerard & Simone Klarenbeek als 'pastoraal echtpaar'. Aandachtspunt en gebedspunt
blijft het kinderprogramma. Het kost veel energie om deze programma's kwalitatief
goed neer te zetten en te bemensen. Zeker voor de oudere groep (10+) heb je
eigenlijk ervaren of getalenteerde kinderwerkers nodig.
De volgende KCV‐gezinsretraite zal in het voorjaar van 2016 worden gehouden,
rondom Hemelvaart. O.a. vanwege de ICCRS bijeenkomst in Warschau oktober 2015.
Tevens vanwege de mogelijkheid om deze activiteit in Oosterhout bij Chemin Neuf
te houden, alwaar gekampeerd kan worden en wat budgettair aantrekkelijk is.
Judith van Hoof
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‘TALITAKUMI WEEKENDEN’
WWW.TALITAKUMIWEEKEND.NL
Talitakumi heeft onder de paraplu van de KCV in het afgelopen jaar weekenden
georganiseerd in Helvoirt (2 keer), Leuvenheim en Sittard. Totaal hebben in het
afgelopen jaar 63 mensen aan een Talitakumi‐weekend meegedaan.
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 meestal een aanzet 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.
Het team bestaat uit 17 mensen met enkele jongere mensen die de taken van de
ouderen overnemen. We krijgen vaak getuigenissen van mensen die aangeven dat ze
getroffen zijn door de eenheid en liefde die er in het team bestaat. Als team hebben
we in 2014 extra vorming gekregen van pater J. Touw, om beter te leren
onderscheiden of we in een situatie te maken hebben met demonische werking of
dat verwondingen meer van psychische aard zijn. De stuurgroep bestaat op dit
moment uit twee personen, we zijn op zoek naar aanvulling.
Gemma de Groot en Rien van Egeraat.
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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
Psalm 23;1 ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’, was de leidraad
tijdens het kinderprogramma van Generations eind januari 2015. Kinderen mogen
spelen, leren en leven met de zekerheid dat de Heer bij hen is en voor hen zorgt. Ja,
Jezus de goede Herder neemt de kinderen bij de hand en als kinderwerkers mogen
wij daarin een steentje bijdragen. Dat is cool! Niets is mooier dan Gods liefde
zichtbaar te zien worden in de ogen van een kind. Daar wil je toch bij zijn? Wel blijft
het een hele klus om genoeg kinderwerkers te werven terwijl het kinderwerk juist
groeit! Aan de kinderprogramma’s doen steeds meer kinderen mee. Goed nieuws dus!
PROMOTIE KINDERWERK
WWW.KCV‐NET.NL/MEER/KINDEREN
In 2014‐2015 hebben we het KCV‐kinderwerk duidelijker op de kaart gezet. Zo is er hard
gewerkt aan een eigen (sub)site voor het kinderwerk (www.kcv‐net.nl/meer/kinderen),
we zijn er nog mee bezig maar neem zeker een kijkje! Ook samen met het KCV facebook
‘team’ en andere teams hebben we het kinderwerk meer in beeld gebracht.
We kijken terug op een mooi jaar met prachtige ervaringen (zie de diverse activiteiten
van het kinderwerk op p. 17) en we zien uit naar wat nog komt! Liesbeth Timmermans
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Nationale Open Dag ‘14: Thema “Tekenen & wonderen”. Van klein tot groot hoorden
ruim 70 kinderen over de wonderen uit de bijbel en hoe wij
zelf Gods wonderen kunnen meemaken. De kindermis
bracht het geweldige verhaal van Pinksteren zelf, één feest!
Celebrate 2014:
Ongeveer 175 kinderen speelden, leerden, knutselden en
zongen rond het thema “Kostbaar’. Hoe kostbaar zijn juist
de kinderen in Gods ogen! Een zaal vol ouders en kinderen
genoot van het concert van Marcel en Lydia Zimmer.
Generations 2015:
Ruim 20 jonge kinderen (0‐8 jaar) deden mee in het KCV
kinderprogramma. Ze ontdekten wat een echte Goede
Herder doet en beleefden o.a. mooie speurtochten in de
sneeuw. De oudere kinderen (100) namen deel aan het
Kisiprogramma.
Themadag 2015:
Op 28 maart 2015 heeft de themadag ‘Geloofsontwikkeling
bij kinderen’ speciaal voor kinderwerkers plaatsgevonden.
Een rijke dag met veel kostbare informatie, gesprekken en
gebed.

JAARVERSLAG KCV 2014 ‐ 2015
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2.3
KCV TIENERWERK
Het tienerwerk organiseert diverse 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!
Ochtenden:
Middagen:
Avonden:

De Hightime en 4U!‐tienerkampen zijn ongeveer gelijk van opzet:
Eucharistie, deelgroeptijd, gezamenlijk programma; spel, lofprijzing,
inleiding op niveau en leeftijd verdeeld over zes verschillende tracks.
Workshop, sport en spel, waterspelen (in de zomer).
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 worden tieners
uitgedaagd hun geloof te beleven.

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.
Sinds 2011 hanteren we een tracksysteem waarmee we alle tieners een 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

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
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.
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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.
PASTORAAT
Een pastoraal team, bestaande uit ervaren oudere medewerkers, volwassenen en
priesters is fulltime beschikbaar voor gesprekken 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
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 Powertrack doorlopen heeft.
4U! 2014 – RUNNING THE RACE
Het thema van 4U! 2014 was ‘Running the Race’. God nodigt ons en dus ook tieners
uit om een race te rennen, om vol voor Hem te gaan. Dat is wat we hebben gedaan!
Een bijzonder groot succes was een nieuwe aanpak van de Discover‐tracks. We
merken dat bij deze groep de traditionele inleiding (luisteren naar de input van een
spreker) niet goed werkt. Daarom hebben we besloten deze groep nauwelijks meer
inleidingen voor te schotelen, maar vooral praktisch met ze aan de slag te gaan:
flinke stukken met ze wandelen, in gesprek gaan over elkaars getuigenissen en
investeren in onderlinge relaties om op die manier de tieners naar God te leiden. De
groep reageerde hier onwijs enthousiast op. Deze aanpak gaan we zeker doorzetten,
het leidt tot een steeds groter en enthousiaster wordende groep!
HIGHTIME 2014 – WELCOME TO PARADISE
Van 27 tot en met 30 december 2014 was het weer tijd voor Hightime, met als
thema “Welcome to Paradise.” Het was voor de tieners een heerlijke gelegenheid
om een aantal dagen in het paradijs van God te vertoeven, waar ze nieuwe
vriendschappen aangaan en in relatie met Hem groeien. Het was voor tieners
wederom een fantastisch oplaadmoment: een unieke kans om dichter naar God toe
te groeien. Tieners gingen op zeer grote schaal naar de biecht en ook de afsluitende
Praise Party (een extra lange en feestelijke lofprijzing met band Jacobs Ladder) was
een geweldig moment dat de tieners niet snel zullen vergeten. We zien nu al uit naar
volgend jaar!
Marleen Jansen
JAARVERSLAG KCV 2014 ‐ 2015
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2.4
KCV JONGERENWERK
De jongeren die betrokken zijn bij/deelnemen aan de KCV activiteiten weten
eenvoudig hun weg te vinden binnen Katholiek Nederland als ook binnen ons aanbod.
Het tekent de onderliggende cultuur die zij gevonden hebben, wellicht zelf gecreëerd
hebben. Bruggen ontstaan en hokjes vervagen, we zijn immers één Kerk. Het maakt
steeds minder uit waar jongeren input en vorming vinden. We zijn trots op de
jongeren die veelal tegen de koers van de wereld in met God hun weg gaan. Om
daarin krachtig te blijven staan en vooruit te kunnen komen benutten zij diverse
oplaadpunten. Welke Kerk of beweging daar verantwoordelijk voor is, is minder van
belang. Dat Christus duidelijk te vinden is en er echt wat te halen valt is belangrijker.
Of dat nu bij: de br. van Sint Jan, Emmanuel, Kisi, de blauwe zusters, Fatherheart,
DTS, YWAM, Vrij Zijn, 4M, studentenverenigingen … of de KCV is. Jongeren
combineren en dit bestuift, versterkt en brengt meer eenheid. Een proces waarin we
de Geest van God mogen herkennen.
Een ontzettend rijke schat is er te vinden voor jongeren! Alleen ligt de schatkaart er
niet voor het oprapen. Dit willen wij inzichtelijker maken en in 2015 online brengen.
Het aanbod binnen de KCV is tweedelig;
‐ 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.
‐ Deelname aan KCV activiteiten waar themagericht vorming/input aangereikt wordt:
Generations, de Nationale Open Dag, de cursus Helpen Groeien en Celebrate.
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Op het Celebrate‐festival staat een exclusief jongerenprogramma. Het jongerenteam
is daar bewust volledig op gefocust. Wat we doen, willen we heel goed doen. God alle
ruimte geven, de heilige Geest alle vrijheid gunnen. Jongeren een programma
aanreiken dat voor zowel nieuwe jongeren als gelouterde jongeren sterk is! Jongeren
die al jaren actief en gevormd zijn moeten bij het jongerenprogramma kunnen
ontvangen. Ja we zoeken de uitdaging op en ja het is mogelijk met de hulp van God!
Een zoektocht die wij elk jaar van harte durven aan te gaan. Het is namelijk
ongelooflijk gaaf om telkens opnieuw, gebeden, inzichten en verwachtingen
overtroffen te zien worden. Het Celebrate jongerenprogramma is een onderdeel
waar we God heel dankbaar voor zijn.
Het Celebrate jongerenprogramma
2014 was een prachtige editie, pas
de 2e reeks met dit jongerenteam.
We vonden aardig wat kansen tot
verbeteringen, en we hebben weer
andere mogelijkheden gezien ter
verbetering. Editie 2014 was echt
een succes, het programma groeide
met 40% naar ca. 50 pers.
Deelnemers waardeerden het met
hoge cijfers (t.a.v. 13 div. aspecten).
Een prachtig jaar met een geweldige
groep, geweldig team en geweldige
spreker Wim du Plessis.
Frank Antonissen

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Celebrate Jongeren 2014
Onderwerpen
Gods werkende kracht / ervaring
Celebrate jongeren conferentie
Celebrate jongeren team
MC's / presentatie / intro’s
Spreker / inleidingen / vertaling
Muziek / lofprijzingen
Activiteiten (klimpark / quiz)
Programma opzet
Jongeren locatie / aankleding
Eucharistievieringen
Pastorale begeleiding
Sfeer / gemeenschap
Promotie / informatie vooraf
Gemiddelde cijfer
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9,36
8,60
8,49
7,98
8,89
7,99
8,98
8,20
8,48
8,25
8,43
9,18
8,00
8,52
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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, in het KTJ willen we 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. Idealiter zijn er twee capabele ‘libero’ leden nodig die de
zaken kunnen oppakken / starten die God ons collectief op het hart legt.
Het KTJO comité bestaat momenteel uit de volgende vaste personen:
 Frank Antonissen
(voorzitter KTJO, NOD, AYR, Jongeren, Link’d e.a.)
 Simone Klarenbeek (vice‐voorzitter KTJO, Generations, adviseur PK)
 Liesbeth Timmermans (coördinator kinderwerk)
 Matthijs Jansen
(Band(s), Jacob’s Ladder)
 Marleen Jansen
(voorzitter 4U!, gemeenschap Den Haag)
 Thomas van Arnhem (vice‐voorzitter 4U!)
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3.

MISSIE EN VORMING

3.1
ARE YOU READY (VORMSEL) PROJECT
WWW.AYR‐PROJECT.NL
Het AYR‐seizoen 2014‐2015 bouwt door op voorgaande jaren. De opbouwende lijn
van de laatste seizoenen is doorgezet met diverse participaties, zoals medewerking
aan de ‘Power of Fire’ en ‘de Christoffeldag’ van bisdommen ’s‐Hertogenbosch en
Roermond. Drie nieuwe parochies (Utrecht en Leiden) hebben voor het eerst een
AYR‐vormseldag gedraaid. Het aantal vormelingen loopt wel snel terug, maar de
Power of Fire (vormelingendag van Bisdom ’s‐Hertogenbosch) groeide juist weer. Dit
seizoen is op vele fronten erg geslaagd, met 11 activiteiten (t.o.v. 12) en een bereik
van 704 vormelingen (t.o.v. 814) weer een stabiel en goed jaar.
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 steeds meer een missieproject.
AYR TEAM Het AYR‐team is echt top (14 leden), ze zijn jong en ze zijn geweldig. We
mochten weer voortbouwen op een vaste kern en daarnaast 3 nieuwe teamleden
inlijven. Als geroepen dienden zij zich aan, hebben zich in zeer korte tijd een weg
gevonden binnen AYR. Alle teamleden blijven overigens ontzettend groeien,
talenten worden nog makkelijker ingezet. Uitdagingen blijven er genoeg door
teamleden andere taken te geven. Dit seizoen zijn er zelfs capabele teamleden
‘klaargestoomd’ om als verantwoordelijken te gaan draaien op activiteiten. Kanjers!
Wat ook heel gaaf is dat er 2 AYR‐teamleden van vorig seizoen een religieuze
roeping hebben en zijn ingetreden bij de blauwe zusters.
Frank Antonissen
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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 om het vuur brandende te houden
tussen de jaarlijkse ontmoetingen van bijv. Hightime, Generations, de Nationale
Open Dag en Celebrate in. Misschien zijn regionale charismatische activiteiten wel
de toekomst.
Simone Klarenbeek
3.3
JONGERENGEMEENSCHAPPEN
Het laatste jaar is de situatie rondom de jongerengemeenschappen wat gaan
schuiven. Daar waar er in Helmond momenteel geen jongerengemeenschap is, zijn
er in Delft en in Haarlem nieuwe initiatieven ontstaan. De laatste twee zijn niet
onder de vlag van de KCV, maar het is goed om te zien dat God nieuwe wegen aan
het gaan is.
In Helmond is een gedegen (volwassenen) gemeenschap aan het ontstaan van
mensen die niet samen in een huis wonen. Maar het verlangen van hen om de
krachten te bundelen, samen de Heer te zoeken en te dienen, als mede de mensen
en de parochie te dienen, is als een vuur opgelaaid. Er worden momenteel wegen
gezocht om dit alles gestalte te geven
De jongerengemeenschap in Den Haag gaat verder op de vertrouwde weg in het
pand van het Willibrordushuis, dat nu geleid wordt door de broeders van St Jan. Er
wonen 8 jonge mensen die elkaar opbouwen en corrigeren, en die volop actief zijn
met het werk van de Heer in het tienerwerk (AYR en 4U!).
De KCV heeft het verlangen om overal in het land gemeenschappen te zien
opbloeien. Laten we ervoor bidden dat God nieuwe deuren opent, opdat we
plaatsen zullen hebben waar jonge mensen de Heer zullen kunnen ontmoeten.
Simone Klarenbeek
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4.

LOFPRIJSBANDS

4.1
JACOBS LADDER
WWW.BANDJACOBSLADDER.NL
Misschien heeft u gedacht: “Wat was het stil rond Jacobs Ladder het afgelopen jaar”.
Naast de gebruikelijk evenementen van de KCV hebben we door het jaar heen iets
minder van ons laten horen vanwege een goede reden. Jacobs Ladder werkt aan hun
debuutalbum dat medio oktober 2015 zal uitkomen. Als jonge studenten en
beginnend werkende hebben we gekozen om onze tijd dit jaar te steken in het
opnemen van een CD. Dat had als consequentie om door het jaar heen minder te
spelen. We zijn inmiddels flink op weg en in augustus beginnen de opnames, maar
voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Alle nummers staan inmiddels in de
steigers en worden nu afgewerkt. Voor ons is dit een spannende en totaal nieuwe
onderneming. Daarbij bracht het ons enorm veel uitdaging om onze band weer een
stapje verder te brengen. Na de zomer komen we met een verpletterende cd. Dan
gaat Jacobs Ladder met u mee in de auto op reis of zet u ons aan in uw eigen
woonkamer. In dit omvangrijke project is het soms lastig om de focus op God te
houden. Het lukt, maar door alle zakelijke situaties waar we in terecht komen is het
soms lastig om dit project niet als menselijk onderneming te gaan zien en alert te
blijven om steeds naar Hem terug te keren. We weten dat onze kracht in Hem ligt en
dat lofprijzen ons doel is en samen met medechristenen Hem groot te maken. Voor
deze roeping willen we onze eerste cd inzetten. Het is een middel om met steeds
meer mensen te bouwen aan Zijn troon. We hebben weer erg veel zin in het
komende jaar!
Jacobs Ladder
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4.2
HOMETOWN
WWW.HOMETOWNBAND.NL
Wat is HomeTown allemaal aan het doen!? Dit jaar was voor ons een beetje speciaal,
omdat Simon, de bassist, dit jaar een evangelisatieschool in Frankrijk aan het doen
is. Al voor 4U! 2014 zijn wij op zoek gegaan naar een goede invaller en God heeft ons
de goedlachse Twentenaar Maurice gegeven. Natuurlijk was het een uitdaging om
alle nummers klaar te hebben voor Hightime, maar we denken dat we in alle
nuchterheid kunnen zeggen dat weer supermooie lofprijzingsmomenten hebben
kunnen hebben. Dank aan God daarvoor!
Omdat Simon er dit jaar niet bij is en Lucas in zijn examenjaar zit hebben we
afgesproken om het dit jaar wat rustiger aan te doen, en de oefenmomenten die we
hebben, te besteden aan de voorbereiding voor 4U! Natuurlijk wel met het bandjaar
2015‐2016 in zicht waar we keihard gaan knallen om zo misschien buiten de kampen
ten diensten van de kerk te staan door middel van lofprijzing.
Hometown
4.3
BLOVED
WWW.BLOVED.NL
Belangrijk nieuws; BLoved is afgelopen jaar gestopt als Band. Natuurlijk een groot
gemis en een onmetelijke dank voor al wat zij hebben gedaan in alle jaren! Bedankt!
Maarten Pouwels: ”Gedurende 8 jaar hebben we met heel veel plezier de lofprijzing
met de kinderen geleid tijdens Celebrate en andere activiteiten van de KCV. We
zullen de kinderen en alle blije en enthousiaste gezichten vanaf het podium zeker
gaan missen. We hebben genoten van de dansjes, bewegingen, raps en ook de
serieuze momenten. Iedereen hartelijk bedankt voor alle steun en vertrouwen, zeker
ook van alle ouders. Stoppen met BLoved is een beetje alsof we uit onze boot
stappen: een moeilijke beslissing waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Tijd
voor nieuw bloed om het stokje van ons over te nemen.”
Lees je dit en ben je iemand met muzikaal talent met hart voor kinderen? Laat het
weten aan Liesbeth: l.timmermans.noordhuis@gmail.com / 06‐398.63.843
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5.

PR / COMMUNICATIE

5.1
BOUWEN AAN DE NIEUWE AARDE
Het tijdschrift 'Bouwen aan de Nieuwe Aarde' bestaat in 2015 50 jaar. Het eerste
nummer verscheen in april 1965. Het was toen nog een uitgave van de paters
Maristen. Pater André Beijersbergen sM was de hoofdredacteur. Toen hij met zijn
blad betrokken raakte bij de charismatische vernieuwing, werd dit blad hét tijdschrift
van de katholieke charismatische vernieuwing. Jubilea waren aanleiding om tot 40
jaar terug te kijken hoe het met de katholieke charismatische gebedsgroepen ging.
Nieuwe groepen kunnen er een voorbeeld aan nemen. Artikelen over gezins‐, tiener‐
en kinderwerk lieten zien dat de Kerk en de KCV toekomst hebben! Dat het aantal
abonnees jaarlijks terugloopt, met name doordat trouwe lezers niet meer kunnen
lezen, is een punt van zorg en een extra reden om nieuwe abonnees te werven.
In de zes nummers die het afgelopen jaar verschenen: hebben o.a. artikelen gestaan
met de volgende onderwerpen: persoonlijke getuigenissen, verslagen van belangrijke
gebeurtenissen in de KCV, Bijbelstudies, artikelen over evangelisatie, oecumene en er
werd gedeeld over wat de Geest doet in parochies.
Kees Slijkerman

5.2
HET WOORD ONDER ONS
Zoals gebruikelijk hebben we ook dit jaar weer “Het Woord onder
ons” uitgegeven. Elk jaar stellen we voor de Advent en de Veertigdagentijd een
boekje samen 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 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 3.200 exemplaren verspreid: 2.350 in
Nederland en 850 in Vlaanderen. Voor de tijd tussen Pasen en Pinksteren hebben
we ‘Paasvreugde, Pinksterverwachting’ heruitgegeven.
Gerard Klarenbeek
JAARVERSLAG KCV 2014 ‐ 2015
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KCV IN CONTACT
-

-

5.3
KCV ‐ IN ‐ CONTACT
Al vele jaren is deze nieuwsbrief dé 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! Ook uw getuigenis delen wij graag.
Monique Voorhout
LINK’D ONLINE
5.4
LINK’D NIEUWSBRIEF
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. Dit brengt elke keer
vernieuwende pogingen om met beperkte tijd en middelen een vlotte nieuwsbrief te
creëren. Vernieuwingen zijn dit seizoen ten eerste zichtbaar in en vanuit het team,
waar Lidwine Buirma de pen overneemt van Nina Wegkamp. Ook schrijft p. Johannes
van Voorst tot Voorst sinds dit seizoen een column voor de Link’d. Sterke aanwinsten!
Doelstellingen van de Link’d zijn informeren en 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: 2‐maal digitaal en 2‐maal 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

28

5.5
WEBSITE
WWW.KCV‐NET.NL
Onze site wordt goed bezocht: in januari 2015 door 1657 verschillende personen, die
gemiddeld 3,5 min. per bezoek de website hebben bekeken. Februari 2015 telde
1198 unieke bezoekers. April 2015 1270 unieke bezoekers. De nieuwe subsite
'Kinderen' brengt de KCV‐programma's voor kinderen al heel mooi in beeld. Een
essentiële vooruitgang die het kinderwerk recht doet. Zo is ook aan diverse andere
pagina’s/subsites aardig wat verbeterd en aangevuld. De verantwoordelijken voor de
verschillende afdelingen van de website vergaderen twee keer per jaar en hebben
tussentijds veel contact met elkaar via e‐mail.
Aan de website is in het afgelopen jaar niet alleen tijdelijk actuele informatie
toegevoegd, maar ook duurzame waardevolle informatie. Zo is nu ook van een
aantal van onze boekjes en brochures informatie geplaatst. Het wordt een betere
informatiebron en omvat steeds meer documentatie en historie. Via een
nummeringsysteem kan in persberichten en drukwerk korter worden verwezen naar
specifieke documenten op de website. Zo kon bijvoorbeeld een plaatselijke groep,
die het KCV‐boekje ‘Jezus ontmoeten’ gebruikt bij een actie, in haar persbericht
beknopt ‘www.kcv‐net.nl/kcv/a/4072’ vermelden. Kranten namen deze over.
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);
2013 (mei): 187 volgers
2014 (mei): 366 volgers
2015 (mei): 467 volgers
Berichten die direct in de week na een activiteit gepost worden zijn het populairst,
de AYR‐activiteiten scoren consequent het hoogst met 1500 ‐ 2600 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 topics, quotes/ sterke artikelen,
christelijke filmpjes/ muziek en foto’s
van de activiteiten. 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 samen‐
werkingsprojecten met anderen, 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
Samen met andere nieuwe bewegingen en bisschop Van Burgsteden organiseert de
KCV weer een pastoraal congres, voor werkers in de pastoraal, dat in maart 2016 zal
plaatsvinden. Vertegenwoordigers van betrokken bewegingen en gemeenschappen
ontmoeten mgr. J. van Burgsteden sss en elkaar tweemaal per jaar.
Van april 2014 t/m maart 2015 verschenen de nummers 5 t/m 7 van de Nieuwsbrief
pastoraal Congres. Vanuit de KCV verzorgt Kees Slijkerman deze Nieuwsbrief
pastoraal congres, en de bijbehorende website (www.stucom.nl/pastoraalcongres).
6.4
NIEUWE OECUMENISCHE ONTWIKKELINGEN
De KCV vervult een brugfunctie in de spirituele oecumene tussen de Rooms‐
katholieke Kerk enerzijds en de evangelische en pinkstergemeenten en bewegingen
anderzijds. Paus Franciscus en de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen
stimuleert de KCV om haar inzet in deze oecumene te blijven geven.
Er is nu een officiële dialoogcommissie, met vertegenwoordigers van de Verenigde
Pinkster‐ en Evangeliegemeenten (VPE) en Rooms‐katholieken, waarin ook iemand
vanuit de KCV deelneemt. Van 2014‐2016 spreekt deze commissie over evangelisatie,
zo is met instemming van de Bisschoppenconferentie besloten. Ook in het onlangs
opgerichte Nederlands Christelijk Forum neemt iemand vanuit de KCV deel.
(zie www.stucom.nl/dialoog en www.wijkiezenvooreenheid.nl )
Kees Slijkerman
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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.
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. Vanaf nu mogen we deze dames als volgt
kennen; Zr. Maria van Jesse (Ilke van Steekelenburg), zr. Maria Virgo Lucis
(Judith Keijzer) en zr. Maria Laetitia Dei (Maartje Bakermans).
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 vaste waarde 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. Ook met de broeders in Utrecht hebben we nauw contact.
OFFICIUM IUVENTUTIS / BISDOMMEN
Annemarie Wijns‐Klarenbeek heeft enkele jaren als contactpersoon namens de
nieuwe bewegingen deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Officium
Iuventutis, met o.a. de jeugdwerkers van de diverse bisdommen. Afgelopen jaar
heeft zij haar taken overgedragen en hebben wij een opvolger aangedragen.
Uiteraard zijn er met bisdommen (en parochies) meer samenwerkingsrelaties, dit
laat zich o.a. duidelijk zien in het AYR‐project dat met name in Bisdom
’s Hertogenbosch nauw betrokken wordt bij 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.
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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.
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.
STICHTING SONSHINE
WWW.SONSHINE.NL
Diverse linkjes en cross‐overs van betrokken mensen laten zich ook zien bij Sonshine.
Als voorbeeld Hanneke Ruijs die levend vanuit giften nu voor Sonhine werkt, een
talent dat we kennen vanuit de band Jacobs Ladder, vanuit Kisi en andere
gelegenheden. Paul & Patricia Kamp zijn een prachtig voorbeeld van hedendaags
jeugdwerk vanuit een oude pastorie voor de naaste omgeving in Rotterdam. Ook een
prachtige plek waar de (Celebrate) jongeren afgelopen jaar mochten samenkomen.
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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)

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’ voor een RK pilot.
Dit heeft ook een samenwerking gegeven voor de invulling van een mannenmiddag
in Celebrate jongeren programma. Waar zijn soms de mannen in ons midden, wat
hebben zij nodig om sterker aangespoord te worden om doorbraken te krijgen in
hun leven met Christus? Wij als mannen voelen de nood naar mannen die er echt
voor durven gaan. Fysiek en mentaal geeft de 4e Musketier een echte uitdaging en
vorming voor mannen. Geen kwestie van stil zitten en luisteren, maar durven
vechten voor je geloof, je leven, voor je naasten en voor God.
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.
TEENCHURCH
WWW.TEENCHURCH.NL
Na de zomer van 2014 is Teenchurch van start gegaan. Het is een initiatief van
enkele gezinnen in het Aartsbisdom. Zij merkten dat hun kinderen steeds minder
gemotiveerd waren om naar een Eucharistieviering te gaan, mede doordat er
nauwelijks andere tieners aanwezig zijn. Omdat de ouders graag het geloof en de
relatie van hun kinderen met God levend willen houden, zijn ze gestart met
Teenchurch. Hierbij worden muziek en een overweging gericht op tieners
gecombineerd met de Eucharistie. Daarbij is zeker het samenzijn na de viering erg
belangrijk. De vieringen worden elke 4e zondag van de maand om 16.00 uur
gehouden in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 in Rhenen.
JAARVERSLAG KCV 2014 ‐ 2015
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7.

ORGANIGRAM

Bands (JL)
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8. FINANCIËN
REALISATIE 2014
Het jaar 2014 heeft zoals verwacht een financieel tekort laten zien. Dat was ook zo
begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het gebouw aan de Prins Karelstraat
van de brandweer geen groepen meer te gast mag hebben, waardoor de inkomsten
zijn gedaald. Als beweging van charismatische vernieuwing willen we heel graag een
stimulerende en inspirerende bijdrage leveren op veel terreinen, en met name ten
behoeve van 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 de toekomst, om onze jeugd en om onze kerk. Mede hierdoor is het tekort van
2014 gelukkig lager uitgevallen dan begroot was. Graag willen we daarom op deze
plaats onze hartelijke dank uitspreken tegenover alle gulle gevers die ons in staat
stellen om zoutend zout en lichtend licht te zijn.
BEGROTING 2015
Voor 2015 hebben we wederom een financieel tekort moeten begroten, omdat de
inkomsten ook in 2015 nog achterblijven vanwege de onzekere situatie van het
gebouw aan de Prins Karelstraat. Noodzakelijk aanpassingen aan het gebouw zullen
een extra verliespost meebrengen. Hopelijk zal in 2015 meer duidelijkheid komen
over wat de toekomst van het gebouw aan de Prins Karelstraat voor de KCV zal zijn.
Ook de reguliere exploitatie vraagt om aandacht. Het bestuur beraadt zich over de
vraag hoe de inkomsten en uitgaven meer met elkaar in balans gebracht kunnen
worden. We moeten immers een levenskrachtige en financieel gezonde stichting
blijven, willen we onze activiteiten ook in de toekomst kunnen blijven ontplooien. U
kunt ons daarbij blijven ondersteunen met uw gift of periodieke schenking. Bij
voorbaat onze dank.
De jaarcijfers zullen we op onze website plaatsen zodra die definitief zijn vastgesteld.
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(Stichting KCV is door de Belastingdienst erkend als ANBI)
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