
In Memoriam Maria Vinkenburg 
 
Als bestuur ontvingen wij het bericht dat op 23 augustus 2019 te Nuland is overleden 
Maria Vinkenburg (geboren 1926 te ’s-Hertogenbosch). Zij was begin jaren zeventig 
een van de belangrijkste stimulerende krachten in de charismatische vernieuwing 
met name binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Een pionier. 
 
In 1976 is zij medeoprichter van de Stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde waarvan 
de naam in 2001 veranderd wordt in Stichting Katholieke Charismatische 
Vernieuwing (KCV). Vanaf het begin van de oprichting maakte ze deel uit van de 
Pastorale Kerngroep van de KCV. Vanuit deze kerngroep maakte ze ook deel uit van 
het bestuur van de CWN en werkte ze mee aan de jaarlijkse conventies. Met name in 
de periode op de Bron te Dalfsen.  
   
De ouderen onder ons herinneren haar als een hartelijke, wijze en fijn-gelovige 
vrouw met gevoel voor humor. Inspirerend in het bestuur, bemoedigend en mild in de 
retraites, sprankelend in de dienst van lofprijzing. 
Meer over haar leven en dienen is te vinden op www.kcv-net.nl 
 
De dankdienst voor haar leven is op zaterdag 31 augustus om 11.30 uur in de 
Heilige Laurentiuskerk, Oude Baan 1, 5242 HT Rosmalen. Maria Vinkenburg heeft 
haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld. De dankdienst is een 
eucharistieviering met als voorganger pater Leo van der Klaauw. 
 
Onze gebeden en gedachten zijn bij degenen die Maria Vinkenburg liefhadden, bij 
onze broeders en zusters van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. 
Haar nagedachtenis zij ons tot zegen. 
 
“Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God, onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem.” 
(Psalm 103: 5 Berijmd) 
 
Namens het bestuur van de CWN 
 
Henk Reinders 
Driebergen-Rijsenburg 
 


