
NIEUWE VOORZITTER KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING 
 

Dit persbericht, uitgegeven door de stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing te Helmond op 18 
december 2008, geeft een indruk van hoe deze vernieuwingsbeweging zich van 2000 tot 2009 heeft ontwikkeld. 

 
Drs. Piet Timmermans is de nieuwe voorzitter van de Katholieke Charismatische 
Vernieuwing. Hij is de opvolger van dr. Peter van Hoof, die vanaf 2000 voorzitter is 
geweest. De nieuwe voorzitter werkt als pastoraal werker in Hengelo en kon met 
toestemming van het aartsbisdom Utrecht dit voorzitterschap op zich nemen. Hij is 
geboren op 23 december 1961 en al sinds 1981 bij de charismatische vernieuwing 
betrokken. 
 
NETWERK 
De Katholieke Charismatische Vernieuwing is binnen de r.-k. kerk een 
vernieuwingsbeweging met speciaal aandacht voor de Heilige Geest en de gaven van de 
Geest, de charisma's. Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen rooms-katholieken bij 
betrokken, in Nederland enkele duizenden. Het is geen organisatie met lidmaatschap, maar 
een netwerk van heel verschillende personen, groepen, centra en initiatieven op het gebied 
van gebed, evangelisatie, hulpverlening, oecumene en studie. In Nederland zijn er ruim 120 
groepen mee verbonden en is er een landelijk dienstencentrum in Helmond. De laatste tien 
jaar heeft met name het tienerwerk een grote vlucht genomen, vooral door voor parochies Are 
You Ready-weekenden te verzorgen voor vormelingen, en door tienerfestivals, zoals 4U (in 
de zomer) en High Time, dat eind december in Helvoirt plaatsvindt. 
 
JONG EN OUD 
Een nieuw initiatief dat onder voorzitter Van Hoof tot stand kwam was de jaarlijkse 
vakantieconferentie Celebrate, een mix van vakantie en geloofsverdieping. Celebrate blijkt 
alle leeftijdsgroepen aan te spreken, vooral ook jonge gezinnen. De tieners beleven op 
hetzelfde terrein hun eigen 4U festival. 
 
PROGRAMMA 
Belangrijke bijeenkomsten die de Katholieke Charismatische Vernieuwing in 2009 
organiseert zijn een open toerustingsweekend over geestelijke groei, eind januari in Helvoirt, 
een Nationale Open Dag op tweede pinksterdag en vakantieconferentie Celebrate, eind juli in 
Drenthe. 
 
Info: info@kcv-net.nl, tel. 0492-554644.  
 
-------------------------- 
 
Meer over de geschiedenis van de Katholieke Charismatische Vernieuwing op www.stucom.nl: 
 
0133 Aanvullingen en correcties op het boek Stromingen in katholiek Nederland van Lodewijk Winkeler (2004). 
Met veel wetenswaardigheden over de geschiedenis van de charismatische vernieuwing en de nieuwe 
bewegingen in katholiek Nederland. 
 
0014 Historisch overzicht van de jaren zestig van de 20ste eeuw tot 1992. 
 
Aanvullende informatie:  
Inhoudelijke en historische informatie over de Katholieke Charismatische Vernieuwing zijn te vinden op 
www.stucom.nl met name in de rubrieken Charismatische vernieuwing, Leerstoel theologie van de 
charismatische vernieuwing, Nieuwe kerkelijke bewegingen, Genezing en Liturgie.  
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