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WELKOM, WE GAAN 
BEGINNEN!

Vandaag begint het 14e Celebrate festival. Na vele jaren in Stadskanaal 

beginnen we aan een nieuw hoofdstuk van Celebrate in Voorthuizen. 

Het wordt een Celebrate dat in vele opzichten anders zal zijn dan 

eerdere edities. Niet alleen een nieuwe locatie, maar ook verdeeld 

over twee vakantieparken, tracks in het hoofdprogramma, nieuwe 

lofprijsgroepen, een nieuw tienerkamp Crossover, de Huiskamer en zo 

kan ik nog even doorgaan. Amazing Newness! 

Maar laat u door al deze nieuwigheid niet uit het veld slaan! Niet 

alleen is God in al eeuwen dezelfde, ook komende week vindt u 

genoeg vertrouwde zaken terug in het programma. Persoonlijk 

verheug ik me erg op de lofprijzingen, de kapeltent, goede inleidingen, 

en bovenal het contact met u. 

Laat u deze week verbazen door de heilige Geest met nieuwe kansen, 

met nieuwe gaven, nieuwe zegeningen en met nieuwe ontmoetingen. 

Ik wens u allemaal 
een Amazing 

Celebrate!

Marc Scheres
Voorzitter Celebrate team
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>> IDENTITEITSBANDJES >> De polsbandjes die u bij aankomst ontvangen hebt, dient u gedurende het 

gehele festival te dragen, ze dienen als toegangsbewijs voor de programma’s én het zwembad op Ackersate.  

Zie blz. 9 voor meer info over het zwembad. Het onderscheid van programma’s in kleur is: 

 Volwassenen  goud

 Tieners  oranje

 Kinderen  geel / groen / rood / zilver / blauw

Bij de ingang van programma onderdelen kunt u door onze stewards, in oranje hesjes, of het 

gastvrijheidsteam, met blauw vesten, gevraagd worden naar uw bandje. 

>> GASTVRIJHEIDSTEAM >> De mensen met een blauw vest met opdruk ‘welkom’ zijn er speciaal voor 

u. Ze staan voor u klaar in De Voorde voor vragen of een praatje.

>> DAGGASTEN >> Voor daggasten zijn er losse toegangskaartjes te verkrijgen bij de Celebrate balie. 

Deze balie vindt u rechts bij de ingang van De Voorde. Daggasten kunnen hier voor elke dag of per dagdeel 

een kaartje kopen. Kosten: € 15,- een dagdeel / € 25,- voor twee dagdelen / € 35,- hele dag (3 dagdelen).

>> GEDRAGSREGELS NAAR ELKAAR >> Wij willen in alle opzichten een voorbeeld zijn. Niet alleen 

in de religieuze aspecten van ons christen-zijn maar juist in onze omgang met andere bezoekers van o.a. 

vakantiepark Ackersate en de lokale bewoners. Veroorzaak dus geen geluidsoverlast en houd de omgeving 

en parken schoon. Zo willen wij ook Gods Liefde uitdragen.

>> PARKEREN / VERBODEN TE PARKEREN >> Op drie locaties kunt u eenvoudig parkeren:

 Sporthal De Voorde - Jan de Jagerweg 50, Voorthuizen

 Camping Het Beloofde Land - Bosweg 17, Voorthuizen

 Vakantiepark Ackersate - Harremaatweg 26, Voorthuizen

Parkeren in de wijk willen we voorkomen in verband met overlast bij bewoners. Bovendien is het verboden 

te parkeren op Jan de Jagerweg langs het stukje bos tussen de sporthal en Het Beloofde Land.

>> CROSSOVER FESTIVAL >> Tienerfestival Crossover wordt ook op camping Het Beloofde Land 

gehouden en maakt deel uit van Celebrate. Toch functioneert Crossover geheel op zichzelf omdat we 

gemerkt hebben dat tieners los van hun ouders meer open kunnen staan voor God en zijn Woord. Wij 

willen u verzoeken om hen deze ruimte te bieden en niet naar het terrein van Crossover te gaan, in het 

belang van uw eigen tieners maar ook van alle andere tieners.

>> BEREIKBAARHEID CELEBRATE TEAM >> Voor noodgevallen is er tijdens het festival altijd 

iemand van het Celebrate team bereikbaar op 06 – 12 67 87 34. 

>> EHBO + DOKTER >> Er is een dokter aanwezig. Bij noodgevallen belt u met het centrale nummer 

06 – 12 67 87 34. Uw bericht zal worden doorgegeven aan de dokter.

>> PASTORALE TEAMS >> Wie behoefte heeft aan een pastoraal gesprek kan daartoe een beroep 

doen op iemand van het pastorale team. Zij zijn in de zaal aanwezig en zijn herkenbaar aan een geel/rode 

badge. Voelt u zich vrij hen aan te spreken.

>> GEBEDSTEAMS >> Tijdens dit festival kunt u voor gebed terecht bij gebedsteams. Zij zijn herkenbaar 

aan een blauw/witte badge. Deze teams zetten wij hier specifiek voor in. Wilt u gebed, zoek dan een van de 

gebedsteams op. 

>> BIECHT: SACRAMENT VAN VERZOENING >> Op de zondag-, maandag- en woensdagavond zal 

er na de inleiding gelegenheid zijn om te biechten. Als het op een avond om de één of andere reden niet 

mogelijk is voor u, mag u ook zelf een priester aanspreken. Deze zal aangeven wanneer hij zelf of eventueel 

een andere priester tijd heeft.

>> FOTO’S VAN CELEBRATE >> Tijdens Celebrate worden er foto’s gemaakt voor PR doeleinden. Heeft 

u bezwaar tegen het gebruik van foto’s waar u herkenbaar op staat? Meld dit dan bij de Celebrate balie. 

Maakt u zelf leuke foto’s? Deel ze dagelijks via celebrate2018fotos@gmail.com, wie weet komen ze op het 

grote scherm langs!

>> OPNAMES VAN CELEBRATE INLEIDINGEN >> Alle inleidingen van het hoofdprogramma (ook de 

tracks) worden opgenomen door Gospel Sound Service en zijn bij hun stand als MP3-files te koop.

>> FACEBOOK LIVESTREAM VAN DE VOORDE >> Het programma in De Voorde wordt rechtstreeks 

gestreamd via de Celebrate facebook pagina www.facebook.com/CelebrateFestival.nl. Dat betekent dus 

dat u ook vanuit uw tent of huisje via facebook kunt volgen wat er in De Voorde plaatsvindt. De lifestream 

is ook te zien op een TV in de Huiskamer.

 
>> BOEKEN- EN INFORMATIESTANDS >> Tijdens het festival zijn er rond de koffieruimte in 

De Voorde een aantal stands aanwezig met informatie, boeken, (curus-)materialen, religieuze artikelen en 

kunst. Gedurende het festival presenteren zich diverse Christelijke organisaties, waarbij een aantal slechts 

één dag aanwezig zijn. Daardoor verandert het aanbod van stands tijdens het festival. Handig dus om even 

dagelijks te kijken welke stands er zijn.
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>> DE CELEBRATE FESTIVALLAAN >> Alle programma locaties worden dit jaar verbonden door een 

centrale festivallaan die loopt van de Kapeltent tot de Odulfkerk, een duidelijk gezegende laan! Weet je niet 

waar je wezen moet? Zorg dat je op de festivallaan komt, daar vind je de weg.

>> WAAR VINDT HET PROGRAMMA PLAATS? >> Op blz. 26 vindt u een plattegrond met:

Het hoofdprogramma De Voorde 

De ‘Grow in Faith’ track  De Voorde 

De ‘Fresh Anointing’ track  Odulfkerk 

Workshops Diverse locaties - bekijk de inschrijfborden

Aanbidding, ochtendgebed en rozenkransgebed Kapeltent

Crossover tienerprogramma Crossoverzaal

Kindergroepen  de Huiskamer en gebouw bij de speeltuin

De locaties van de afzonderlijke kinderprogramma’s vindt u op blz. 32.

>> DE KAPELTENT / 24-uuRS AANBIDDING >> In de kapeltent is 24 uur per dag aanbidding 

en voorbede. Iedereen is welkom om eigen gebedsintenties op te schrijven en in het mandje bij het 

Allerheiligste te leggen. Geef u op voor een uurtje aanbidding en voorbede zodat we samen 24 uur per dag 

God kunnen eren! Voor inschrijven kijkt u op het bord bij De Voorde. Voor het programma kijkt u op blz. 24.

>> CELEBRATE HuISKAMER >> Na afloop van het ochtendprogramma tot ’s avonds laat kunt u 

terecht in de Huiskamer. Een plek om even uit te rusten, een kop koffie te drinken, mensen te ontmoeten 

of een praatje te maken bij de open haard. Ook als je een fijne leeshoek zoekt met warme chocomel… de 

Huiskamer is je basis op Celebrate. 

>> SAMEN ETEN >> Van 17.15 -18.15u wordt er in de Huiskamer een warme maaltijd geserveerd voor 

sprekers, techniek en overige genodigden. Wilt u een dagje mee-eten? Dat kan! Er is dagelijks voor 15 

mensen gelegenheid om aan te schuiven. De kosten voor deze maaltijd bedragen € 6,- per persoon. Een 

plaats kun je reserveren door je in te schrijven op lijsten die liggen in de Huiskamer.

>> CELEBRATE CAFÉ >> Vanaf 21.00u wordt de Huiskamer dagelijks ingericht als Celebrate Café. Een 

plek om gezellig na te praten onder het genot van een fris drankje. Een leuke manier om elkaar buiten het 

programma om te ontmoeten. De opbrengst van het Celebrate Café wordt gebruikt om sprekers en enkele 

medewerkers een gratis maaltijd aan te bieden. 

>> MAAK uW KEuZE EN GENIET >> Met alle inleidingen, vieringen, workshops en ontmoetingen ligt 

er een breed aanbod. U bent vrij hieruit te kiezen of gewoon vakantie te houden, te genieten van de rust en 

met anderen te delen over wat u hoorde. 

>> INSCHRIJVEN WORKSHOPS >> In de koffieruimte van De Voorde worden inschrijflijsten 

opgehangen. Er zijn workshops waarvoor een maximum aantal deelnemers geldt, dus wees op tijd. Heeft u 

zich ingeschreven, maar wijzigen uw plannen? Verwijder dan uw naam van de lijst zodat een ander zich kan 

inschrijven. Locaties worden bekendgemaakt op de inschrijflijsten in De Voorde en in de Huiskamer.

>> DAGDEEL HELPEN >> Om Celebrate vloeiend te laten verlopen hebben we uw hulp nodig bij kleine 

hulpdiensten. Deze diensten hebben we verdeeld over alle deelnemers. Kijk op de lijsten bij de Voorde 

om te zien voor welke taak u ingedeeld bent. Wij vragen alertheid om uw helpende hand op het gewenste 

moment aan te bieden. 

>> uuRTJE VRAAG EN ANTWOORD >> Het kan zijn dat u meer uitleg wilt over onderwerpen die ter 

sprake gebracht zijn, of dat u ervaringen heeft waarover u vragen wilt stellen.  U bent daarmee welkom 

maandagmiddag en woensdagmiddag van 16 - 17u in de koffieruimte van De Voorde.

>> MEET & GREET >> Dit jaar is Celebrate voor ons allemaal nieuw. Een nieuwe locatie geeft weer 

nieuwe mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Zaterdagmorgen en dinsdagmorgen is er van 10 - 11u een 

gezellig “Meet&Greet”- koffieuurtje in de Huiskamer, waar we elkaar treffen en kennis maken.

>> LOFPRIJSTEAMS >> Dit jaar hebben we een groter aanbod aan muzikanten dan ooit tevoren:

Suit Up –  Band in opmars, ontsprongen uit het KCV tienerwerk. Speelt bij de tieners op Crossover.

Band Inspired – Martin Wilbers met zijn muzikale vrienden zijn zondag te horen in De Voorde.

KCV Band – Een nieuwe gelegenheidsformatie van KCV-ers. Speelt in De Voorde.

Worship Team Den Bosch – Speelt dit jaar in De Voorde en bij de “Fresh Anointing” track.

Kinderband – Daniëlle Raue, Richard en Wendy Canters spelen bij de kinderen.

Jacobs Ladder – Intensief coach van de band Suit Up bij Crossover en speelt woensdag in De Voorde.

Maarten en Esther - Spelen tijdens de eucharistieviering maandag en in de “Grow in Faith” track.

Jolanda en Rianne - Luisteren de eucharistieviering op de donderdagochtend op. 

Lars Gerfen - Brengt op zondag om 16u zijn nieuwe CD ‘Laat nou gaan’ ten gehore.

>> SPECIALE GASTEN >> Er komen twee speciale gasten dit jaar: Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van 

Utrecht, viert op zondagochtend de Eucharistie met ons. Mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, is op 

donderdagochtend bij de Eucharistie en woensdag overdag bij de tieners.

>> FEEDBACK EN VRAGEN >> Wij hopen dat u hele mooie dagen beleeft. Wellicht wilt u uw Celebrate- 

ervaring delen, napraten of heeft u vragen over dingen die gebeurd zijn? Tijdens Celebrate kunt u hiervoor 

terecht bij de Celebratebalie of leden van het pastorale team. Na afloop van Celebrate ontvangen wij graag 

uw bemoedigingen, getuigenissen en tips via e-mail: info@celebratefestival.nl
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>> RECEPTIE >> Voor de gratis wifi code, het opwaarderen van je douchekaart, vragen en opmerkingen 

over het park kunt u terecht bij de receptie van Het Beloofde Land. Ook als er iets kapot gaat, dan is de 

receptie de plek om het te melden. De receptie is dagelijks, behalve op zondag, open van 10 - 12u en van 

13 - 17u en bereikbaar via telefoonnnummer 0342 - 47 29 42. Voor vragen over het festival kunt u terecht 

in de Huiskamer of in De Voorde. De receptiemedewerkers van het park hebben geen informatie over het 

Celebrateprogramma

>> REGELS >> Op de camping gelden de volgende regels:

 Rookvrij - De chalets e.a. accommodaties zijn rookvrij. Mocht u buiten op het terras willen

 roken, dan verzoeken wij u vriendelijk om de terrasdeuren dicht te houden. 

 Rust - Van 22.30 - 8u is er rust op het park en van 23 - 7u stilte. 

 Huisdieren - Alleen aangelijnde huisdieren zijn toegestaan, honden worden uitgelaten buiten 

 het terrein. Huisdieren worden niet toegelaten in de gebouwen en de accommodaties, tenzij u 

 één van de drie mogelijke uitzonderingen bent.

>> AuTOVRIJ PARK >> Het park is autoluw/vrij. Auto’s mogen alleen het terrein op bij het in- en 

uitchecken. Tijdens het verblijf zult u uw auto moeten parkeren op de daarvoor bestemde terreinen. U kunt 

gratis gebruik maken van de aanwezige bolderkarren. 

>> DOuCHES OP DE CAMPING >> Kampeerders en huurders van unieke accomodaties zonder douche 

ontvangen per reservering 2 douchekaarten met een klein tegoed (kaarten hebben een borg van € 5). 

U kunt met deze kaarten ook de wasmachine (€5) en droger (€0,50/10min) gebruiken. 

>> DE OASE >> Van 12 - 22u kunt u terecht bij de kleurrijke Oase op Het Beloofde Land. Ontdek wat deze 

‘Snack-hut’ allemaal te bieden heeft qua drinken, snoepgoed, snacks en fruit! Joshua en Kaleb brachten 

grote trossen druiven, granaatappels en vijgen vanuit het Beloofde land mee. Wat kies jij als je in de rij 

staat bij Het Beloofde Land? Let op: op zondag gesloten.

>> DE KAMPWINKEL >> Van 8 - 12u en 13 - 17u kunt u terecht bij de kleine kampeerwinkel voor kleine 

boodschapjes. Deze winkel vindt u bij de receptie van Het Beloofde Land. Elke ochtend zijn hier verse 

broodjes verkrijgbaar! Wees er snel bij want op is op. Let op: op zondag gesloten.

>> VERTREK >> Bij vertrek verzoeken wij u het linnengoed af te leveren bij de wasserette achter de 

Huiskamer. Om 10u dient u uw accomodatie leeg, veegschoon en afgesloten achter te laten, en de sleutel 

en douchekaart in te leveren bij de receptie. Heeft u gekozen zelf schoon te maken, lever dan ook de 

ondertekende schoonmaak checklist in. Als u vóór vrijdag vertrekt, stem dit dan even af met de receptie.

>> RECEPTIE >> Voor vragen over het park kunt u terecht bij de receptie bij de ingang van het park. De 

receptie is open van 9 -17u (ma t/m za) en 11 - 16u (zondag) en telefonisch via 0342 - 47 12 74. 

Voor vragen over het festival kunt u terecht in de Huiskamer of in De Voorde. De receptiemedewerkers van 

het park hebben geen informatie over het Celebrateprogramma.

>> REGELS >> Op het vakantiepark gelden de volgende regels:

 Rookvrij - De chalets e.a. accommodaties zijn rookvrij. Mocht u buiten op het terras willen 

 roken, dan verzoeken wij u vriendelijk om de terrasdeuren dicht te houden. 

 Rust - Van 23 - 7u is er rust op het park. 

 Huisdieren - Zijn alleen in de de tentvilla’s en bosrandchalets toegestaan.

>> AuTOVRIJ PARK >> Het park is autovrij. Auto’s mogen alleen het terrein op bij het in- en uitchecken. 

Tijdens het verblijf zult u uw auto moeten parkeren op de daarvoor bestemde terreinen.

>> FACILITEITEN >> Op Ackersate vindt u een restaurant, winkel, snackbar, ijscorner, zwembad en 

sportcorner. Deze faciliteiten worden op dit park gedeeld met andere gasten van het park, houd daar 

alstublieft rekening mee. Ook kunt u op Ackersate fietsen huren. 

>> WIFI >> Bij aankomst ontvangt u een code waarmee u gebruik kunt maken van internet. Extra 

internetvouchers zijn verkrijgbaar bij de receptie. 

>> VERTREK >> Bij vertrek verzoeken wij u vriendelijk het linnengoed in de gang te leggen. U dient uw 

huisje uiterlijk 10u leeg, veegschoon en afgesloten achter te laten. De sleutel van uw accommodatie dient 

voor 10u te worden ingeleverd bij de receptie. Uw huisje wordt dan gecontroleerd en als alles goed is 

ontvangt u de borg terug. Als u eerder vertrekt dan vrijdag dan kunt u de sleutels in goed overleg met de 

receptie van het park eerder inleveren. 

>> SuPTROPISCH ZWEMBAD ACKERSATE >> Op vertoon van uw Celebrate polsbandje kunnen 

alle festivaldeelnemers bij de Receptie van Vakantiepark Ackersate toegang tot het zwembad krijgen. Met 

behulp van een vingerscan kunt u door de toegangspoortjes bij het zwembad. Het overdekte zwembad telt 

maar liefst twee superwaterglijbanen en vier baden. Kinderen zonder zwemdiploma moeten zwemvleugels 

dragen en onder begeleiding zijn van een volwassene (max. 2 per volwassene).  

Openingstijden zwembad     DAGELIJKS 10.30 – 17.30u     VRIJ-ZA ook van 18.30 – 20u



Carlos Payan
Overgekomen uit Frankrijk 

spreekt Carlos, als bekeerd 

communist, over de genezing die 

een persoonlijke relatie met God 

brengt in je leven. 

TRACKS SPREKERS
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Track A
Grow in Faith

Elke ochtend heeft u de keuze:

Track B
Fresh Anointing

Dit jaar worden er voor het eerst op Celebrate twee verschillende programma-
lijnen aangeboden, zogenaamde tracks. Met deze nieuwe opzet geven we 
gehoor aan het verlangen van deelnemers naar een programma met meer keuze 
mogelijkheden die aansluiten bij de persoonlijke groeifase van geloofsopbouw 
met God. We hopen dat op deze manier meer mensen aansluiting vinden op de 
plek waar zij staan in hun geloof en daar groei ervaren. 

U bent vrij te wisselen tussen beide tracks

In deze track ontvang je een 

brede vorming om je geloof in het 

dagelijks leven te versterken. Hoor 

getuigenissen en tips over hoe Jezus 

te volgen in je leven, volgens het 

plan van de Vader, onder leiding 

van de heilige Geest. Ontdek ook 

welke rol de sacramenten en de 

bijbel hierin kunnen spelen. Groei 

naar een open houding voor Zijn 

barmhartige liefde en heiliging, 

gaven en charisma’s; opdat je leven 

vruchtbaar mag zijn in liefde voor 

God en de mensen.

In deze track willen we je 

uitdagen je persoonlijke relatie 

met Jezus te evalueren. Hoe 

komen de vruchten van de 

Geest bij jou tot bloei, en welke 

blokkades of strijd ervaar je? 

Wat is jouw volgende stap? 

Laat je inspireren door sprekers 

die ervaringen delen rondom 

thema’s als intimiteit, identiteit, 

kwetsbaarheid en gebrokenheid. 

Laat je opnieuw trainen in de 

gaven en werken van de heilige 

Geest.

Locatie - De Voorde Locatie - Odulfkerk

Als klinisch psycholoog en 

psychotherapeut heeft Lucie 

een eigen praktijk. Haar missie: 

mensen als kinderen van God 

begeleiden naar heelheid, vrijheid 

en herstel van identiteit. 

Lucie Veselka

Julius Elferink
Charles Whitehead

In de jaren negentig was Charles 

internationaal voorzitter van de 

Charismatische Vernieuwing. Samen met 

zijn vrouw Sue is hij grondlegger van 

Celebrate Engeland.

Paula Leitner
Paula heeft een roeping voor het 

werken aan eenheid in het Lichaam 

van Christus (waaronder het 

Messiaans-Joodse deel), een hart 

voor voorbede en lofprijzing. 

David Payne

David is een ex-verslaafde 

die 25 jaar geleden tot 

geloof is gekomen. Nu 

is hij directeur van een 

organisatie die evangelisatie 

DVD’s produceert en 

verspreidt. 

Kapelaan Julius Elferink is 

priester van bisdom Haarlem-

Amsterdam. Vanaf 1995 voelt 

hij zich thuis en betrokken bij 

de katholieke charismatische 

vernieuwing. 
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AMAZING NEWNESS  >> Lucie VeseLka en JuLius eLfeRink, priester

Het thema van Celebrate 2018 is “Amazing Newness”. Priester Julius Elferink en Lucie Veselka 

zullen een begin maken met het ontvouwen van dit thema. God wil ieder iets nieuws geven 

deze week. Waar je je ook bevindt in je leven met Hem, of je al jaren met Hem wandelt of net 

komt kijken. Misschien heb je vragen, ben je teleurgesteld of heb je een ziekte. De vraag aan 

jou: Ben je bereid het cadeau aan te nemen dat God je wil geven? En durf je het deze week uit 

te pakken? 

VAN KRACHT NAAR KRACHT  >> DaViD Payne
Onze levensvreugde en energie worden vaak weggenomen door negatieve gevoelens van 

angst, boosheid en onzekerheid vanuit kwetsuren die we opgelopen hebben in het leven. 

De liefde van Jezus geneest ons, zodat we vrij van het verleden kunnen groeien in vrede en 

levensvreugde. Deze sessie zal ons een praktische ervaring geven van de kracht van het Kruis, 

zodat we met opgeheven hoofd door het leven kunnen gaan.

VAN POLITIEKE ACTIVIST NAAR MILITANT VOOR GOD  >> caRLos Payan
Carlos Payan groeit op in een politiek links actieve familie. Op 18-jarige leeftijd, terwijl Carlos 

een communistisch krantje aan het uitdelen is, ontvangt hij van christenen het nieuwe 

testament. Dat is het begin van zijn bekering: ‘God, als U bestaat, wil ik voor U strijden”. 

Na een tijd als voorganger in Macôn te hebben gewerkt, opent God Carlos’ hart voor de 

eenheid van de Christenen en voor genezing. Vanavond zullen wij zijn indrukwekkend 

getuigenis horen, met zijn vallen en opstaan. ‘God vraagt ons niet te slagen, Hij vraagt ons 

gehoorzaam te zijn’. 

TRACK A LEVEN IN VOLHEID 
>> DaViD Payne
Voor ons dagelijks leven gaf Jezus 

ons een ongelofelijke belofte. David 

Payne zal tijdens deze inleiding enkele 

eenvoudige sleutels aanreiken die 

ons helpen om ons dagelijkse leven te 

leven zoals dat de bedoeling is vanaf de 

schepping.

TRACK A CHRISTuS IN MIJ  
>> DaViD Payne
Vaak vergeten we de kracht van het 

Goede Nieuws en proberen we een 

goed leven te leiden zonder kracht. 

David zal ons herinneren aan de 

boodschap die onze wereld en ons 

dagelijkse leven voorgoed heeft 

veranderd.

VRIJE DAG, EVEN TOT RuST KOMEN
ZIE BLZ. 19 VOOR ENKELE SPECIALS

Zaterdag 28APRIL
Maandag 30APRIL

Dinsdag 1MEI

Zondag 29APRIL

TRACK B INTIMITEIT  
>> caRLos Payan
Een relatie vraagt tijd en intimiteit. God wil 

een relatie met ieder van ons. Carlos zal ons 

vanochtend meenemen in hoe we onze relatie 

met God kunnen verdiepen. Welke manieren 

zijn er om onze relatie met God te bouwen? Wat 

blokkeert ons in onze relatie met Hem? Op welk 

gebied kan ik een stap maken in intimiteit?

TRACK B IDENTITEIT  
>> caRLos Payan
Als we willen leren wandelen met God en 

een diepere relatie met Hem willen bouwen, 

is het belangrijk om te beseffen wie we zijn 

en wat onze identiteit is. Jezus heeft door 

zijn offer en zijn bloed de weg naar de Vader 

voor ons vrijgemaakt. In Christus zijn we heel 

en hersteld en kunnen we God ontmoeten. 

We zijn kostbare zonen en dochters van God. 

In Christus mogen we de wonderen doen 

zoals Hij ze deed en in Christus hebben we de 

autoriteit van Jezus. Dat verandert alles!

Grow in Faith

Grow in Faith

Fresh Anointing

Fresh Anointing



INLEIDINGEN INLEIDINGEN
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Woensdag 2MEI Donderdag 3MEI

ochtend ochtend

avond avondHOE RuST DE HEILIGE GEEST ONS TOE?  >> cHaRLes WHiteHeaD
We kijken naar de charismatische gaven uit hoofdstuk 12 van de eerste brief van Paulus aan de 

Korintiërs. Wat leert de Kerk ons over deze gaven? De heilige paus Johannes Paulus II heeft ons op 30 

mei 1998 aangemoedigd om “open te zijn voor en gehoorzaam te zijn aan de gaven van de Geest!”. 

Waarom hebben we ze vandaag de dag nodig? Hoe verschillen ze van de vruchten van de Geest en 

waarom zijn de vruchten zo belangrijk. We zullen bidden voor een vervulling van de heilige Geest.

VAN DANKBAARHEID NAAR GODS AANWEZIGHEID >> PauLa LeitneR
We hebben deze week mogen leren over intimiteit met God en deze hopelijk ook mogen ervaren. 

Maar hoe kunnen we deze ervaring mee naar huis nemen? Hoe kunnen we hier in ons dagelijks 

leven mee aan de slag? God geeft ons daarvoor een duidelijke route: Ga Zijn poorten binnen met een 

lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; (Psalm 100, 4). We zullen hier vanavond praktisch mee aan 

de slag gaan, zodat we van lofprijzing weer een cultuur gaan maken.  

TRACK A HOE DE GEEST WERKT EN ONS 
LEIDT  >> cHaRLes WHiteHeaD
Een herinnering aan onze doop en ons vormsel, 

de sacramenten van onze christelijke initiatie, die 

ons de volle werkelijkheid van de heilige Geest 

gaven. Hoe verhouden deze sacramenten zich tot 

de doop in de heilige Geest? Wat bedoelen we 

hiermee en hoe kunnen we dit uitleggen in het 

licht van de Bijbel en de theologie. Hoe kunnen 

we de doop in de heilige Geest ontvangen en wat 

verandert er dan in ons dagelijkse leven?

TRACK A HOE KuNNEN WE GROEIEN IN 
ONS GEESTELIJK LEVEN? 
>> cHaRLes WHiteHeaD
Wat zijn de belangrijke punten als we elke dag een 

nieuw leven willen leven in de liefde en de kracht 

van de heilige Geest? Hoe voorkomen we dat we 

terugvallen in onze oude gewoonten? Waarom 

is het belangrijk om actieve leden van de Kerk te 

zijn en goede relaties te hebben met degenen die 

geestelijk dicht bij ons staan?

TRACK B VRIJHEID EN HEELHEID   
>> Lucie VeseLka
Als je groeit in intimiteit met God en je leert 

te denken en voelen als een zoon van God, 

dan ga je meer en meer ontdekken waar 

je niet vrij of juist gebroken bent, waar je 

niet verder kunt groeien en barrières liggen. 

We nemen je mee in een aantal mogelijke 

barrières: Leugens die anderen over je hebben 

uitgesproken of die je bent gaan geloven. Of 

misschien heb je dingen gedaan of keuzes 

gemaakt die werken als een barrière. 

TRACK B STRIJDEN VANuIT 
INTIMITEIT: GEBED EN LOFPRIJZING
>> Lucie VeseLka
Zodra je ontdekt wie je bent, bevind je je in 

oorlogsgebied. In deze ochtend zullen we je 

meenemen in welke strijd er woedt en hoe je 

strijd kunt voeren zonder uitgeput te raken. 

Kinderen van God hebben hele krachtige 

wapens en het is belangrijk dat we ze leren 

gebruiken!

Grow in Faith Fresh Anointing Grow in Faith Fresh Anointing
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MANNENWORKSHOP >> kingsmen 

deze workshop duurt tot ongeveer 16.30u

Er komt veel op ons (mannen) af, vandaag 

de dag. Er wordt voortdurend een beroep 

gedaan op onze verantwoordelijkheid en onze 

rol in gezin, kerk en maatschappij. We zien 

dat er mannen zijn die het moeilijk vinden 

om met het groeiende zelfbewustzijn van 

vrouwen om te gaan en daardoor in hun 

eigen wereld terugkruipen. Of ze vinden het 

moeilijk om actief te worden, in hun kracht 

te gaan staan en hun rol op zich te nemen. 

Tijdens deze workshop zullen we (men only!) 

de punten in ons leven ontdekken waar we 

passief zijn en niet onze verantwoordelijkheid 

nemen. Tevens leren we hier verandering in 

te brengen. 

DE KCV EN MARIA  

>> koos smits, priester

Passende titel voor een workshop op de 

zondagmiddag van het nieuwe Celebrate. 

Want wanneer wij als KCV gaan “celebrate”, 

doen we simpelweg wat Maria deed. Zij 

jubelde en danste de meest gebeden en 

gezongen worship song ter wereld ooit: 

“Magnificat” = “Mijn ziel prijst God de Heer”. 

En wat bracht haar tot dit hemellied? De 

heilige Geest, die haar ziel liet opspringen 

naar God. Niemand was meer vervuld van die 

Geest dan Maria:  bij haar ontvangenis, bij 

haar moederschap en bij het Pinksterfeest. 

Wat kunnen wij als KCV beter doen dan de 

weg gaan van Maria! 

VERVuLD WORDEN MET DE HEILIGE 
GEEST  >> Juan Van eiJk, priester

In de Handelingen van de Apostelen lezen 

we dat iedereen vervuld kan worden met 

de heilige Geest. Of je nu gedoopt ben of 

niet, God maakt geen onderscheid. Wat van 

belang is, is een oprecht verlangen vervuld te 

worden. Vervuld worden van de heilige Geest 

kan vanuit twee ‘richtingen’, van binnenuit, 

omdat de heilige Geest in ons woont en van 

buiten af, als mensen ervoor bidden. 

Als dit nieuw voor je is, is er de mogelijkheid 

om naast de andere programma onderdelen 

een apart traject te volgen  o.l.v.  pastoor Juan 

en Marijke Wermers. Aan het einde van deze 

workshop kun je je hiervoor inschrijven en 

worden de tijden van samenkomst ter plekke 

afgesproken.

LOFPRIJZING 

>> caRLos Payan
Lofprijzing en aanbidding helpen ons om ons 

te richten op God en verbinding te maken met 

Hem. Lofprijzing heeft veel facetten en een 

van de belangrijkste is dat het ons hart open 

en bereid maakt om God te ontmoeten en 

te groeien in intimiteit. Carlos Payan zal ons 

met zijn zang en lofprijzing dieper brengen in 

het hart van de Vader, waar we dieper mogen 

ontdekken hoeveel God van ons houdt. 

BIBLEJOuRNALING
>> cLaRy scHeRes
Maak kennis met biblejournaling, een 

creatieve manier van bijbel ‘lezen’ door 

middel van schrijven, tekenen, schilderen, 

handletteren en plakken in je bijbel. Door 

een tekst creatief vorm te geven verwerk 

je de woorden op een andere manier 

dan wanneer je de tekst alleen leest. 

Veel biblejournalers hebben ontdekt hoe 

verrijkend het kan zijn om bijbelteksten te 

verbeelden. Biblejournaling doe je om tijd 

met het woord van God door te brengen. 

Het gaat niet om een perfect plaatje. 

KLIM ERIN!  
>> eefJe tituLaeR
Klimmen onder begeleiding van een 

gediplomeerde instructrice, wie wil dat nu 

niet? Leef je een uurtje uit op de klimwand 

van Het Beloofde Land. Voor alle durfals 

vanaf 8 jaar!

MAAK JE EIGEN LIPPENBALSEM OF 
KRuIDENZALF    
>> cHRistane neDeRPeLt  
In deze workshop leer je over gezonde en 

pure huidverzorging, om het meteen toe 

te passen en het zelf te gaan maken. Kies 

zelf de essentiële olie die bij je past. Je 

etiketje mag je inkleuren. Neem daarna je 

eigen blikje mee om thuis en onderweg te 

gebruiken en ervan te genieten! (ook voor 

moeder-en-dochter) 

EVEN LEKKER KNuTSELEN! 
>> maRJoLein kLaRenbeek
Voor de kinderen die iets moois willen 

maken…kom naar deze workshop. Je mag 

een ouder of broer of zus meenemen. We 

gaan een uurtje lekker creatief bezig zijn. 

OBSTACLE RuN
>> JoRg aPPeLHof 
In voor avontuur? Doe dan deze middag 

mee met de obstacle-run! Het wordt erg 

gaaf en lekker stoer. Natuurlijk wel je 

sportkleren (of oude kleren) aan doen, want 

vies of nat dat word je waarschijnlijk wel!

Zondag 14u - 15.15u

Voor de kids
Locaties worden vermeld op de inschrijflijsten in De Voorde en op een overzicht in De Huiskamer.

8+

6+

6+

3-6JRLuisterconcert
Lars Gerfen

Singer-songwriter Lars Gerfen brengt 

liederen ten gehore uit zijn nieuwe 

solo album ‘Laat nou gaan’. Een 

album met tien Nederlandstalige 

geloofsliederen waaronder vier 

hymnen uit het getijdenboek. 

Locatie - De Voorde
Tijdstip - 16 tot 17u
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Dinsdag: specials

HOE KuNNEN WE MEER HOOP 
KRIJGEN? >> DaViD Payne
Een praktische, leuke en inspirerende 

ontdekking van hoe ons geloof hoop geeft die 

het leven beter maakt. Het is een combinatie 

van een korte inleiding (30-45 minuten) 

en een gesprek in kleine groepen (30-45 

minuten) over het thema hoe Jezus ons helpt 

in het leven van iedere dag.

HART VAN EEN ZOON 
>> caRLos Payan
In deze workshop neemt Carlos ons dieper 

mee in het Vaderhart van God en hoe wij 

kunnen groeien en een hart kunnen krijgen 

van een zoon (of dochter). Hoe leren we te 

denken en te voelen als een zoon van God? 

Wat zijn de kenmerken van een zoon?

TALITAKuMI 
>> taLitakumi-team 
Meisje, ik zeg je sta op (Marcus 5, 21-43). 

Met deze tekst van Marcus als uitgangspunt 

organiseert Talitakumi al meer dan 35 jaar 

weekends om mensen te genezen. Jezus, onze 

Heer geneest. Er zijn in de loop der jaren veel 

mensen genezen van angst. Door de biecht, 

door eucharistieviering en aanbidding komt er 

bevrijding. Tijdens de workshop gaan we hier 

verder op in. U kunt vragen om gebed, God 

doet wondere dingen!

POWERVROuWEN IN HEM 

>> maRiJe Van DeR knaaP 
Herken je dat je tegen jezelf zegt: Ik ga nu niet 

meer onzeker hierover zijn, ik ga het gewoon 

aan! Met dit besluit ga je aan de slag. Het gaat 

goed, totdat je merkt, nu kom ik wel ineens 

heel hard over, oeps! Hoe blijf je krachtig, 

laat je je niet intimideren door kritiek. Word 

je geen Kenau, blijf je aardig en duidelijk? 

Kernwoorden  voor deze workshop: actief, 

God zoekend, persoonlijk en speels. Samen 

gaan we aan de slag, ben jij erbij?

VOETBAL (MET OuDERS)
>> enkeLe ouDeRs
Even rennen, zweten, voetballen. Voor de 

sportievelingen onder jullie gaan we voor 

een echte voetbalmiddag. Neem je vader 

(of moeder) mee en laat zien dat je een 

voetbalkanjer bent.

VLOGGEN 
>> cLaRy scHeRes
We gaan filmpjes opnemen van elkaar 

op het festival terrein. Ontdek zo waar je 

allemaal op moet letten als je een leuke 

vlog wilt maken. Geef bij het inschrijven 

even aan of je zelf een tablet, telefoon of 

camera meeneemt.

KLIM ERIN!  
>> eefJe tituLaeR
Klimmen onder begeleiding van een 

gediplomeerde instructrice, wie wil dat nu 

niet? Leef je een uurtje uit op de klimwand 

van Het Beloofde Land. Voor alle durfals 

vanaf 8 jaar!

POPPENKAST LEREN SPELEN EN 
EEN EIGEN STOKPOP MAKEN
 >> bettina eLfeRink
Maak een eigen stokpop en leer hoe je 

ervoor zorgt dat iedereen naar je pop kijkt 

en niet naar jou. Ontdek hoe je een pop een 

eigen karakter en een stem geeft.

Maandag 14u - 15.15u

16u >> GEZAMENLIJKE EuCHARISTIEVIERING 
MET TIENERS INCL EEN DOOP >> Dit jaar wordt 

tijdens het tienerfestival Crossover een van de tieners 

gedoopt. Speciaal is bovendien dat de doop door 

onderdompeling in het zwembad van Het Beloofde Land 

plaats zal vinden. Bisschop en parochie hebben daarmee 

ingestemd. De eucharistieviering vindt om 16u plaats in de 

tienerzaal. U bent allemaal uitgenodigd getuigen te zijn.

19.30u >> PRAISEPARTy MET VLAGGEN >> Lofprijzing is een van de belangrijkste gaven die de Geest aan 

de KCV heeft geschonken. Het is een mogelijkheid voor ieder die deelneemt om met het hele hart te zingen of 

anderszins uitdrukking te geven aan onze liefde en vreugdevolle eerbied voor God door bijvoorbeeld mee te klappen 

en te dansen. Vanavond is daar extra veel ruimte voor! Koos en Georgina Hartnack nemen ons mee in aanbidding en 

lofprijzing met vlaggen. Meedoen kan aan de zijkanten en achter in de zaal. Als u of uw kind vlagt, doe dat dan met 

de juiste intentie.

VLAGGEN De laatste jaren zien we vaker 

dat mensen het fijn vinden om hun liefde voor 

God zichtbaar te maken door met vlaggen 

te zwaaien. Op Celebrate is iedere avond 

ruimte om te vlaggen. Dit is een manier om 

Gods Liefde en de overwinning van Jezus te 

proclameren in de strijd, maar ook een manier 

om voorbede te doen, God te aanbidden of als 

een profetische handeling. Tip: lees ook eens 

Jeremia 51, 12+27; Jesaja 11, 12; Jesaja 62, 

10, Psalm 20, 6 en Psalm 60, 6-7. 

Voor de kids

6+

8+4+

8+

Locaties worden vermeld op de inschrijflijsten in De Voorde en op een overzicht in De Huiskamer.
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CHRISTELIJKE MEDITATIE - GEBED 
VAN HET HART  >> tiny PouWeLs 
Er is in onze tijd veel aandacht voor meditatie. 

De hectiek van het leven veroorzaakt stress 

bij veel mensen. Door te mediteren komen 

mensen tot rust en harmonie.

Christelijke meditatie biedt nog zoveel 

meer. Deze christelijke meditatie  is 

gebaseerd op het ‘gebed van het hart’, een 

eenvoudig gebed van overgave aan God, 

dat de woestijnvaders in de eerste eeuwen 

beoefenden. Zij verlangden door dit gebed 

naar zuiverheid van hart en vereniging met 

God. In deze workshop zullen we dieper 

ingaan op deze christelijke meditatie en 

daarna het ook samen praktiseren. 

SAMSON 
>> tHeo VooRHout 
Het verhaal over Samson staat in het boek 

Rechters. Samson is een man die volledig 

toegewijd was aan God en die Israël 

van de Filistijnen bevrijdde. Er zijn veel 

overeenkomsten tussen Samson en Jezus. De 

tijd waarin Samson leefde, lijkt op onze tijd. 

In Rechters 13, 5 kun je lezen ‘Hij is het, die 

een begin zal maken met Israëls bevrijding uit 

de hand der Filistijnen’. En een paar verzen 

verder: ‘De jongen  groeide op onder de 

zegen van Jahweh en de geest van Jahweh 

begon over hem vaardig te worden…’

Mogen vele nieuwe Samsons opstaan ...!!! 

OPRuIMEN >> Lucie VeseLka en 
JuLius eLfeRink, priester

In deze workshop zullen Julius en Lucie ons 

meenemen in hoe je barrières in jezelf en in 

je relatie met God opruim. En we gaan ook 

daadwerkelijk opruiming houden. 

DE PLAATS VAN ISRAëL IN GODS 
HEILSPLAN >> PauLa LeitneR
De meesten weten niet beter dan dat de 

staat Israël, in al zijn omstredenheid, op de 

wereldkaart staat. Dat is echter eeuwenlang 

niet geweest. Daar is ook eeuwenlang de 

theologie van de verschillende kerken op 

afgestemd geweest. Maar met Israël, letterlijk 

en figuurlijk weer op de kaart moeten we 

ons toch echt af gaan vragen: wat is Gods 

plan met Israël en wat moeten wij ermee? 

Vandaag denken we hierover na in het licht 

van de ontwikkelingen van de laatste 70 jaar. 

Woensdag 14u - 15.15u

KENNISMAKING MET BALLET 
>> eVa Van DiePen
Heb jij zin om een middagje ballet te 

proberen? Tijdens deze workshop gaan we 

een aantal basisoefeningen en sprongetjes 

doen op echte balletmuziek.  En omdat 

ik zelf al meer dan 10 jaar dans, heb ik er 

erg veel zin in om jou ook wat leren! Voor 

kinderen van 4 tot 8 jaar. 

PIJL EN BOOG MAKEN 
>> RicHaRD canteRs 
Voor jongens en meisjes die zich als een 

Robin Hood willen oefenen in het richten 

van stompe pijlen.  Ben je 4, 5 jaar of 6, 

schrijf je dan in met een ouder. U bent dan 

medebegeleider van deze workshop.

CREATIEF >> koRi-Janne 
Van sasse Van iJsseLt 
Weet je wat je nog meer met wasknijpers 

kunt doen dan de was ophangen? 

Kom dan naar de creatieve workshop om 

dat te ontdekken. We gaan plakken en 

verven. Een kind kan de was doen.

VOLLEyBAL (MET OuDERS)
>> enkeLe ouDeRs 
We hebben dit jaar een mooi volleybalveld 

en dachten dat we dat maar eens 

moeten gaan gebruiken. Nodig je vader 

of moeder uit en doe mee met een heus 

volleybaltoernooi. (Je mag ook zonder je 

ouders komen.) Voor alle kinderen van 

8 jaar en ouder.

Voor de kids

6+

6+

8+

4-8JR

Locaties worden vermeld op de inschrijflijsten in De Voorde en op een overzicht in De Huiskamer.
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HOE KuNNEN WE HET “LEVEN IN DE 
GEEST” LEVEN?  
>> cHaRLes en sue WHiteHeaD 
Een uitdieping van wat het betekent om “te 

wandelen in de Geest” in ieder gebied in ons 

leven. Er is de mogelijkheid om hierover door 

te praten en om vragen te stellen. Om deze 

workshop te volgen is het niet nodig dat u de 

inleiding van Charles van donderdagmorgen 

gevolgd heeft.

PAROCHIEVERNIEuWING: WAT IS ER 
NODIG?  >> miRJam sPRuit   
Is vernieuwing van onze parochies mogelijk 

in onze tijd? Ja, met Gods hulp is er veel 

mogelijk! Maar parochievernieuwing vraagt 

om een cultuuromslag die begint bij onszelf.  

Mirjam Spruit leidde uit voorbeelden van 

parochies in binnen-en buitenland een 

aantal bouwstenen af, die terugkomen op 

plaatsen waar men een weg is ingeslagen van 

parochievernieuwing. Over deze bouwstenen 

en hoe ze toe te passen in eigen parochie, 

gaat zij graag met de aanwezigen in gesprek. 

Mirjam Spruit is stafmedewerkster bij het 

Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) te 

Nijmegen. 

STRATEGIE  >> Lucie VeseLka en 
JuLius eLfeRink, priester

In deze workshop zullen Julius en Lucie 

verschillende strategieën van de duisternis 

bespreken en welke tactieken wij in handen 

hebben om ons niet af te laten leiden van het 

pad waarop we met God wandelen, zodat we 

onze taak en bestemming niet laten roven, 

maar juist krachtiger worden.

LITuRGISCH BLOEMSCHIKKEN  
>> HiLDe sLuiteR-HaRRen
Verzorgt u in uw kerk of anderszins de 

bloemen? Of wilt u leren welke (liturgische) 

betekenis sommige kleuren en bloemen 

hebben? Volg dan deze praktische creatieve 

workshop. Na een kort theoriegedeelte 

maakt u uw eigen bloemstuk geïnspireerd 

op de periode in het kerkelijk jaar. U mag 

dit bloemstuk na Celebrate mee naar huis 

nemen. Voor de onkosten wordt een eigen 

bijdrage van 5 euro gevraagd. Opgeven 

uiterlijk maandagavond i.v.m. aanschaf verse 

bloemen.

Donderdag 13.30u - 14.45u Donderdagmiddag

OPTREDEN 
KIDS ON STAGE TRACK
Hét moment van performen van “Kids on 

Stage”. Na een heerlijke week repeteren, 

dansen, zingen, en andere talenten 

ontplooien, samen met een KISI-crew, 

vullen ze het hoofdpodium met hun 

mooie voorstelling “Kids on Stage”. De 

showcase voor ouders, broertjes, zusjes, 

vriendjes, vriendinnen en Celebrate 

gasten om mee te maken. Ga ervan 

genieten!

CELEBRATE 
TOGETHER  
“Celebrate Together” is samen terugkijken 

op “Amazing Newness” en wat God ons 

deze week gegeven heeft. Wat was je 

mooiste moment? Wat heeft Celebrate 

je gebracht en waar ga je mee verder? 

Mogelijk heb je nog vragen die je met 

iemand wilt bespreken. Dat kan allemaal 

op “Celebrate Together”, onder het genot 

van een hapje en een drankje. Iedereen 

is uitgenodigd om iets mee te nemen om 

te delen. We hopen dat op “Celebrate 

Together” ieder zich thuis en gezien voelt. 

We zien uit naar je komst.

16u15u

Locatie - De Voorde Locatie - De Voorde

Locaties worden vermeld op de inschrijflijsten in De Voorde en op een overzicht in De Huiskamer.

KLEuRWEDSTRIJD 
WIE KLEuRT DE MOOISTE KLEuRPLAAT? 
De hele week kan je kleurplaten vinden bij de 

boekenstand in De Voorde. Hier kan je ook je 

gekleurde platen inleveren om mee te doen met de 

wedstrijd. In de Huiskamer liggen stiften en potloden, 

dus iederéén kan mee doen. Tijdens Celebrate 

Together worden de 5 winnaars bekend gemaakt per 

leeftijdscategorie. 



HOOFDPROGRAMMA
24 25

DONDERDAG

Ochtendgebed - Kapeltent 

Eucharistieviering met Mgr. De 

Jong als hoofdcelebrant

--pauze en ontmoeting--

Track A Track B

Lofprijzing + Lofprijzing +

>> Inleiding  >> Inleiding  

Ch. Whitehead Lucie Veselka

blz. 15 blz. 15

kinderen ophalen

Rozenkransgebed - Kapeltent

Getuigenissen

Inleiding Paula Leitner

>> Van dankbaarheid naar 

Gods aanwezigheid

kinderen ophalen 

Tijd van Lofprijzing 

en Aanbidding

Café

Ochtendgebed - Kapeltent 

Vóór 10.00u:

•	Huisjes leeg 

•	Veegschoon achterlaten

•	 Sleutels inleveren

10.00u Foto’s van de week

WOENSDAGZONDAG MAANDAG VRIJE DAGZATERDAG VRIJDAG
28 april 29 april 30 april 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei

Ochtendgebed - Kapeltent 

Eucharistieviering

--pauze en ontmoeting--

Track A Track B

Lofprijzing + Lofprijzing +

>> Inleiding  >> Inleiding  

Ch. Whitehead Lucie Veselka

blz. 14 blz. 14

kinderen ophalen

Rozenkransgebed - Kapeltent

Lofprijzing 

Inleiding Charles Whitehead

>> Hoe rust de heilige Geest 

ons toe?

kinderen ophalen 

Gebedstijd & 

biechtgelegenheid

Café

Ochtendgebed - Kapeltent

Eucharistieviering

--pauze en ontmoeting--

Track A Track B

Lofprijzing + Lofprijzing +

>> Inleiding  >> Inleiding  

David Payne Carlos Payan

blz. 13 blz. 13

kinderen ophalen

Rozenkransgebed - Kapeltent

Lofprijzing 

Inleiding Carlos Payan

>> Van politiek activist naar 

militant voor God

kinderen ophalen

Gebedstijd & 

biechtgelegenheid

Café

Meet&Greet
koffieuurtje - Huiskamer

10u

Workshops blz. 16
14u

Workshops blz. 18
14u

Workshops blz. 22
14u

Afsluitende
eucharistieviering
in De Voorde

11u

Optreden 
Kids on Stage track

15u

Vraag&antwoord
uurtje - De Voorde

16u
Luisterconcert
Lars Gerfen - De Voorde

16u
Vraag&antwoord
uurtje - De Voorde

16u
Celebrate together
in De Voorde

16u
Eucharistie bij 
tieners, met doop

16u

Rozenkransgebed - Kapeltent

Café

Meet&Greet
koffieuurtje - Huiskamer

10u

Eucharistieviering 
in De Voorde

8.30u

Praiseparty 
met vlaggen 
zie blz. 19

19.30u

Workshops blz. 20
13.30u

OCHTEND

  8.00u Kapeltent

  9.00u De Voorde

10.30u Track A - De Voorde

  Track B - Odulfkerk

12.15u in eigen ruimtes

MIDDAG

16.30u Kapeltent

AVOND 

19.30u De Voorde

21.15u in eigen ruimtes

21.15u De Voorde

21.15u de Huiskamer

Lofprijzing

Inleiding Lucie Veselka

>> Amazing Newness

kinderen ophalen 

Café

Ochtendgebed - Kapeltent

Eucharistieviering met Mgr. 

Hoogenboom als hoofdcelebrant

--pauze en ontmoeting--

Track A  Track B

Lofprijzing + Lofprijzing +

>> Inleiding  >> Inleiding  

David Payne  Carlos Payan

blz 12 blz. 12

kinderen ophalen

Rozenkransgebed - Kapeltent

Lofprijzing 

Inleiding David Payne

>> Van kracht naar kracht

kinderen ophalen 

Gebedstijd & 

biechtgelegenheid

Café

Gezamenlijke opening
19u

Eucharistieviering
en medewerkerstijd
in de Odulfkerk

14u
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Huisjes en chalets

Ackersate

Het Beloofde Land
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Camping

Festivallaan
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Het Beloofde Land

Ackersate1

2

3
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Odulfkerk

De Voorde

Crossoverzaal

Kinderprogramma

9

10

11

12

Workshopplein 1

Workshopplein 2

Crossover terrein

Subtropisch zwembad

7

8

5

6

Receptie en kampwinkel

Huiskamer

Horeca

Kapeltent

5
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CROSSOVER
28 29

VR

ZA

DO

EERSTE DAG
16.30u Aankomst en inschrijven 

 Crossover deelnemers

17.30u Avondeten

19.00u Gezamenlijke opening 

 in De Voorde

19.30u Avondprogramma in 

 deelgroepen

22.30u Bedtijd (23.00u stil)

MAZO
TWEEDE DAG
07.00u  Opstaan en workout

08.00u Ontbijt

09.00u Ochtendprogramma met 

 lofprijzing, teaching, 

 deelgroepen en stille tijd

12.30u Lunch

13.30u Vrije tijd

14.00u Workshops / studietijd

16.30u Eucharistieviering

17.30u Avondeten

19.00u Avondprogramma met 

 lofprijzing en teaching

21.00u Oase 

22.30u Bedtijd (23.00u stil)

DERDE DAG
07.00u  Opstaan en workout

08.00u Ontbijt

09.00u Ochtendprogramma met 

 lofprijzing, teaching, 

 deelgroepen en stille tijd

12.30u Lunch

13.30u Vrije tijd

14.00u Workshops / studietijd

16.30u Eucharistieviering

17.30u Avondeten

19.00u Avondprogramma met 

 worshipleider Hanne de Vries

21.00u Oase 

22.30u Bedtijd (23.00u stil)

ZESDE DAG
07.00u  Opstaan en workout

08.00u Ontbijt

09.00u Outreach

17.30u BBQ

19.00u Getuigenissen & Praiseparty

22.30u bedtijd (23.00u stil)

ZEVENDE DAG
07.00u  Opstaan en workout

08.00u Ontbijt

09.00u Opruimen en bidden in 

 deelgroepen

11.00u Afsluitende eucharistieviering 

 in De Voorde

VOOR DE OuDERS
De organisatie van Crossover hecht 
grote waarde aan het hebben van 
een eigen, afgeschermde omgeving 
waar Crossover plaatsvindt. Ouders 
van Crossover-deelnemers worden 
dan ook vriendelijk verzocht niet 
spontaan hun kinderen op te zoeken 
op het Crossover-terrein.

WODI
VIERDE DAG
07.00u  Opstaan en workout

08.00u Ontbijt

09.00u mannen en vrouwen

 programma

12.30u Lunch

13.30u Vrije tijd

14.00u Workshops / studietijd

16.00u Eucharistieviering met 

 aansluitend doop

17.30u Avondeten

19.00u Avondprogramma met 

 lofprijzing en teaching

21.00u Oase 

22.30u Bedtijd (23.00u stil)

VIJFDE DAG
07.00u  Opstaan en workout

08.00u Ontbijt

09.00u Ochtendprogramma met 

 lofprijzing, lezing, deelgroepen 

 met stille tijd

12.30u Lunch

13.30u Vrije tijd

14.00u Outreach voorbereiding 

16.30u Eucharistieviering 

 met Mgr De Jong

17.30u Avondeten

19.00u Lofprijzing en 

 avondprogramma  

22.30u + Nacht van gebed
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Thema

ZATERDAG 28 APRIL
18.30u  Kinderen van groepen zilver en blauw inschrijven

  >> Let op: inschrijven bij de kindertafels in De Voorde

19.00u  Opening Celebrate in De Voorde

19.30u  Groepen zilver en blauw naar de eigen ruimte in de Kinderkelder

21.15u  Kinderen ophalen uit eigen ruimte

ZONDAG 29 APRIL
  8.40u  Inschrijven alle groepen >> Let op: alle groepen in de eigen ruimtes inschrijven.

  9.00u  Start kinderprogramma’s

  9.45u  Kindermis (tot 10.30 u.) voor groepen blauw, zilver en rood in de kapeltent

11.00u  Peuter-kleuterviering voor groep groen in de kapeltent

12.15u  Kinderen ophalen  >> Let op: groepen blauw en zilver uit de track ruimtes

14.00u  Start workshops

19.15u  Inschrijven kinderen van groep blauw

21.15u  Ophalen kinderen groep blauw

MAANDAG 30 APRIL
  8.40u  Inschrijven alle groepen

  9.00u  Start kinderprogramma’s

12.15u Kinderen ophalen  >> Let op: groepen blauw en zilver uit de track ruimtes

14.00u  Start workshops

17.30u Extra tracktijd opnames Kids on Stage in zwembad Ackersate 

19.15u Inschrijven kinderen van groepen zilver en blauw

21.15u  Ophalen kinderen groepen zilver en blauw

DINSDAG 1 MEI
Vrije dag

WOENSDAG 2 MEI
  8.40u  Inschrijven alle groepen

  9.00u  Start kinderprogramma’s

12.15u  Kinderen ophalen  >> Let op: groepen blauw en zilver uit de track ruimtes

14.00u  Start workshops 

19.15u  Inschrijven kinderen van groep blauw

21.15u  Ophalen kinderen groep blauw

DONDERDAG 3 MEI
  8.40u Inschrijven alle groepen

  9.00u  Start kinderprogramma’s

12.15u  Kinderen ophalen

15.00u  Special: Optreden van de track “Kids on Stage”

19.15u  Inschrijven kinderen van groep zilver en blauw 

21.15u  Ophalen kinderen groepen zilver en blauw

VRIJDAG 4 MEI
11.00u  Gezamenlijke afsluitende eucharistieviering alle programma’s  >> Let op: géén oppas

12.15u  Einde Celebrate

Mega gaaf, Mega nieuw!
Fijn dat jij er bent!

KIDS



>> EEN VOLWAARDIG PROGRAMMA
Een groot deel van de deelnemers van 

Celebrate zijn kinderen. Dat is geweldig! We 

zijn dan ook het hele jaar aan het bidden, 

nadenken en overleggen om voor hen een 

programma te maken met ‘inhoud’. Tijdens 

de momenten van de kinderprogramma’s 

willen wij de kinderen naast heel veel plezier 

en leuke activiteiten, werkelijk iets meegeven 

van Gods liefde. Met elkaar bezig zijn rond 

de vraag: ‘Hoe beleven we ons geloof als 

kinderen en aan wie en hoe kunnen we dit 

doorgeven?’ Bij de jongere kinderen zal dat 

vooral op een speelse manier gebeuren. 

Naarmate ze ouder worden zullen daar ook 

lessen en ervaringen bij zijn die iets van de 

kinderen kunnen vragen. Meestal zal dat een 

heel vrolijk gebeuren zijn. Maar kinderen 

kunnen ook uitgenodigd worden hun zorg of 

verdriet aan Jezus te geven of om elkaar tot 

zegen te zijn. Soms met behulp van een soort 

spel, allemaal met elkaar. Of (met name in de 

oudste groep) tijdens een gesprekje of gebed 

met een priester of iemand anders die daar 

speciaal voor gevraagd is. Het is vrijblijvend 

en het wordt altijd in een vertrouwelijke vorm 

en met liefde gedragen en opgevangen door 

mensen die daar ervaren in zijn. 

De meeste groepen gaan tijdens de week 

een keer naar de kapeltent waar de kinderen 

gezegend kunnen worden of kunnen biechten 

als ze dat willen. Als kinderwerkers hebben 

we er al heel veel zin in en we bedanken u 

als ouders voor het vertrouwen dat u in ons 

stelt. We proberen u zo goed mogelijk te 

informeren en stellen het op prijs wanneer u 

met vragen of opmerkingen naar ons toe wilt 

komen.

>> EuCHARISTIEVIERINGEN
De drie oudste groepen hebben op 

zondagmorgen een kindermis. Deze is in de 

kapeltent en begint om 9.45u.

De kleuters hebben op zondagmorgen om 

11u hun eigen viering, waarin zij ook door de 

priester gezegend zullen worden. Tijdens de 

slotviering op vrijdag zijn de kinderen gewoon 

bij u en is er geen opvang.

KIDS
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>> INSCHRIJFPROCEDuRE 

Alle kinderen, worden in hun eigen 

programmaruimte ingeschreven. Het is 

verplicht dat een ouder of verzorger het 

kind iedere keer brengt en ter plekke 

inschrijft en eventuele bijzonderheden 

over het kind vermeldt c.q. opschrijft. 

Uw kind kan dus niet zelfstandig komen. 

Zo ook na afloop van het programma, 

waar u bij het ophalen het kind ter plekke 

uitschrijft. Dit geldt ook (zeker!) voor het 

avondprogramma.

Hoewel wellicht omslachtig, is deze 

maatregel nodig in verband met de 

veiligheid en verzekering van uw kind. 

Celebrate is slechts aansprakelijk voor uw 

kind vanaf het moment van inschrijving 

tot het eind van het programma en de 

uitschrijving. Alleen op zaterdagavond 

mogen de oudste twee groepen worden 

ingeschreven in de Voorde omdat de 

kinderen eerst bij de openingsceremonie 

zijn. Het uitschrijven op zaterdagavond is 

wel in de Kinderkelder.

>> DAGJESKINDEREN
Ook alle kinderen die één of enkele dagen 

komen zijn meer dan welkom. We willen 

u vragen om uw kind op tijd naar het 

programma te brengen (en in te schrijven) 

en pas na afloop van het programma 

weer op te halen (en uit te schrijven). Dit 

omdat we voor rust willen zorgen voor alle 

kinderen.

>> LOCATIES De kindergroepen zitten op 

verschillende locaties. Zeker als u kinderen 

in verschillende leeftijdsgroepen hebt kan 

het u wat tijd kosten om hen allemaal op 

hun plek te krijgen. Wie zit waar?

De baby/peutergroep  de Huiskamer 

De andere groepen bij de speeltuin naar 

binnen en dan:

Groep groen  de Indoor speeltuin

Groep rood  de Bovenzaal 

Groepen zilver en blauw  de Kinderkelder 

Iedere ochtend zal in de Kinderkelder voor 

zilver, blauw en rood een lofprijzing zijn. 

Daarnaast hebben ze in het tweede deel 

van de ochtend tracks. Die zijn hier te 

vinden:

Art track  in de Art-tent (workshopplein)

Kids on Stage track  in de Kinderkelder

Adventure track  in de speeltuin

>> ENKELE VERZOEKJES 
Zou u voordat u uw kinderen brengt en 

inschrijft, al een keer met ze langs het 

toilet willen gaan? Dit scheelt veel tijd 

tijdens het programma!

Wilt u uw kinderen op tijd naar hun 

ruimte brengen? Als er nog kinderen 

binnenkomen nadat het programma 

al begonnen is, is dat lastig voor de 

medewerkers, voor de andere kinderen 

die afgeleid worden, maar ook voor het 

kind dat te laat komt omdat het dingen 

mist. Alvast bedankt!

Mocht het een keer voorkomen dat u 

bij de kinderlofprijzing bent, zou u dan 

wat ‘onopvallend’ hieraan deel kunnen 

nemen? Het kan bij andere kinderen een 

gevoel van gemis oproepen als hun eigen 

papa of mama er niet bij is.

Er wordt gezorgd voor limonade, waar 

mogelijk wat fruit en een koekje. Het zou 

fijn zijn als u uw kind goed laat ontbijten 

en geen snoep of koek meegeeft. Wel 

graag even melden als uw kind bepaalde 

dingen niet mag eten.

Wilt u alles wat u meegeeft aan uw kind 

voorzien van een naam?

KIDS
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Groepsindeling

Alle kindergroepen hebben hun eigen kleur. Bij inschrijving krijgen de kinderen een 
polsbandje in de kleur van hun groep. Basisschoolkinderen zijn ingedeeld naar de 
groep waar zij op dit moment in zitten. De oudste groep (blauw) heeft vijf avonden 
programma, de groep daaronder (zilver) op zaterdagavond, maandagavond en 
op donderdagavond. Zij zijn ook welkom op zondag- en dinsdagavond, maar die 
keuze is aan de ouders. De kinderen van de twee oudste groepen doen op de vier 
ochtenden van 10.45 - 12.15u mee aan Art, Adventure of Kids on Stage (blz. 36). De 
kinderlofprijzingen zullen dit jaar geleid worden door het Kinderlofprijsteam met 
passende liedjes voor de oudste en de jongste groepen.

BABy`S VAN 0 TOT 2,5/3 JAAR   GROEP GEEL
Onze jongste Celebrate-deelnemers, de baby’s en de jongste peuters, hebben 

hun eigen gezamenlijke plek op Celebrate. Er is in het bijzonder aandacht voor 

beide leeftijdsgroepen. Voor de baby’s wordt goed gezorgd, ze kunnen heerlijk 

spelen, er wordt samen een boekje gekeken en ze kunnen slapen indien nodig. 

Met de jongste peuters zullen we een Bijbelverhaal lezen, een liedje zingen 

en iets knutselen. Natuurlijk is er ook ruimte om samen iets lekkers te eten en 

te drinken. Zowel voor de medewerkers als voor uw kind is het fijn als u een 

tas achterlaat, graag voorzien van zijn/haar naam, met daarin de benodigde 

persoonlijke spulletjes. 

KINDEREN VAN 3 T/M 6 JAAR   GROEP GROEN
ouDste PeuteRs en Degenen Die nu in gRoeP 1 en 2 zitten
Wat mega gaaf dat jij er ook bij bent dit Celebrate! In groep Groen gaan we 

allemaal leuke dingen doen! We gaan samen kijken naar allerlei verschillende 

momenten waarop God gave en nieuwe dingen heeft gedaan! We gaan God 

prijzen, voor Hem zingen en dansen, over Hem leren, leuke knutselwerkjes 

maken, lekker spelen en nog veel meer! Wij hebben er mega veel zin in, 

jij ook?! Kom dan gezellig naar groep Groen, in de speelruimte – Indoor 

Speeltuin van Het Beloofde Land! 

KINDEREN DIE IN GROEP 3 EN 4 ZITTEN   GROEP ROOD
Dit jaar gaan wij samen ontdekken en onderzoeken. In dit nieuwe park is natuurlijk 

alles net een beetje, of zelfs helemaal anders. Misschien zijn sommige dingen even 

wennen, maar er zijn ook heel veel nieuwe mogelijkheden. Dus we gaan samen 

lekker naar buiten. Spelen, knutselen, bouwen en doen, om erachter te komen wat 

dat nou eigenlijk betekent: ‘Amazing Newness’. Wij hebben er alvast zin in, jij ook?  

Je bent van harte welkom in de Bovenzaal op Het Beloofde Land!

KINDEREN DIE IN GROEP 5 EN 6 ZITTEN   GROEP ZILVER
Wij zijn er klaar voor…en jullie? Na al onze voorbereidingen kunnen we bijna niet 

wachten om jullie te ontmoeten in het leukste, coolste kinderprogramma. Als thema 

hebben wij gekozen “Nothing is impossible”. We gaan horen over Gods grote daden 

vroeger, maar ook over wat Hij nu doet. Want ook vandaag wil God aan ons en dus 

aan jullie Zijn kracht laten zien. Natuurlijk zullen we ook samen lofprijzen, de mis 

vieren en hebben jullie 3x een avondprogramma, namelijk op zaterdag, maandag 

en donderdag. (De overige avonden is groep zilver ook van harte welkom, maar dat 

laten we aan de ouders over i.v.m. de nodige rust van de kinderen.)

Het eerste deel van het ochtendprogramma voor groep zilver vindt plaats in de 

Kinderkelder, samen met groep blauw. Na het eerste deel gaan de kinderen uit 

elkaar in tracks. Als je dit leest, heb je zelf al gekozen voor: Art, Adventure of Kids on 

Stage! Waar deze tracks plaatsvinden, ontdek je gauw genoeg!

KINDEREN DIE IN GROEP 7 EN 8 ZITTEN   GROEP BLAuW
Wij zijn er klaar voor…en jullie? Na al onze voorbereidingen kunnen we bijna niet 

wachten om jullie te ontmoeten in het leukste, coolste kinderprogramma. Als thema 

hebben wij gekozen “Nothing is impossible”. We gaan horen over Gods grote daden 

vroeger, maar ook over wat Hij nu doet. Want ook vandaag wil God aan ons en dus 

aan jullie Zijn kracht laten zien. Natuurlijk zullen we ook samen lofprijzen, de mis 

vieren en hebben jullie elke avond een fantastisch programma.

Het eerste deel van het ochtendprogramma voor groep blauw vindt plaats in de 

Kinderkelder, samen met groep zilver. Na het eerste deel gaan we uit elkaar in 

tracks. Als je dit leest, heb je zelf al gekozen voor: Art, Adventure of Kids on Stage! 

Waar deze tracks plaatsvinden, ontdek je gauw genoeg!
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Tracks 10.45-12.15u

Leuk om te doen
op de vrije dinsdag

Zomaar enkele tips voor je vrije tijd

Fietsen langs de knooppunten routes

Bowling bij recreatiepark de Boshoek

Saunadrome Veenhuizerveld

Recreatieplas Zeumeren

SchatEiland Zeumeren

Monkey Town Voorthuizen

Maisdoolhof Voorthuizen

Speelboerderij Happyfarm Terschuur

Klimbos Garderen

Beeldentuin Garderen

Borduurmuseum Barneveld

Pluimveemuseum Barneveld

Museum Nairac (archeologie) Barneveld

Oude ambachten en speelgoedmuseum Terschuur

Hupsakee Kids Escaperoom Barneveld

Escaperoom ‘t Westdorp Voorthuizen

OMGEVING
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Let op

Deelprogramma’s voor kinderen van de groepen zilver en blauw

ART TRACK Hou je van knutselen, 

dan is de Art Track echt iets voor jou!

Rondom het thema ‘Voor God is 

alles mogelijk’ gaan we allerlei mooie 

kunstwerkjes maken. Zo gaan we 

glasverven, schilderen met inkt, mooie 

dingen maken met klei en glitters en 

nog veel meer. Jouw creatieve talent zal 

helemaal boven komen drijven. Alles wat 

je maakt mag je natuurlijk mee naar huis 

nemen. We kunnen niet wachten jou te 

zien bij de Art sTrack! Het wordt bovendien 

supergezellig, dat beloven we je!

KIDS ON STAGE TRACK Ook dit jaar 

kun je er weer voor kiezen om mee te doen 

aan Kids on Stage! Het belooft weer wat te 

worden: video opnames, een mini musical, 

zingen, dansen en andere creatieve dingen 

die we op donderdagmiddag samenvoegen 

tot een voorstelling op het hoofdpodium.

Durf jij op het podium te schitteren? Dan 

zien we jou... On Stage!

ADVENTuRE TRACK  Voor de echte 

avonturiers en voor diegenen die gek 

zijn op spel, sport, bos en water is er 

Adventure. Bij droog weer is de speeltuin 

(bij entree van Het Beloofde Land) de start- 

en eindplek. Ook hier komt het thema van 

de week op een speelse manier terug. 

Want deze locatie is nieuw voor iedereen 

en biedt ons dus unieke kansen om jou 

weer een avontuur te laten beleven. Enne… 

nothing is impossible… dus ook in deze 

track gaan we de fysieke uitdagingen niet 

uit de weg! Denk aan kleren waarin je 

lekker kunt rennen en die nat/vies mogen 

worden!

Dinsdag avond is er een leuk praiseparty 

om 19.30u, dus wees op tijd thuis want 

dat wil je niet missen, meer op blz. 19.
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Celebrate wordt georganiseerd door de KCV 

(Katholiek Charismatische Vernieuwing). 

Dit is één van de bewegingen binnen de 

Katholieke Kerk. Elk van deze bewegingen 

levert zijn eigen specifieke bijdrage aan 

een levendige en diverse Kerk. Er zijn een 

aantal dingen kenmerkend voor de KCV. Zo 

wordt de lofprijzing gezien als een mooie 

manier om, naast Eucharistie of aanbidding, 

als groep of persoonlijk dichter bij God te 

komen. Een lofprijzing kan daarbij overgaan 

in tongenzang of zoals de heilige Augustinus 

het verwoordt: ‘Een jubelzang waarbij we 

ons ervan bewust zijn dat we niet in woorden 

kunnen uitdrukken wat we zingen in ons hart. 

Het is de melodie die aangeeft dat ons hart 

overloopt van gevoelens die niet in woorden 

te vatten zijn. Deze jubelzang behoort 

ongetwijfeld het meest toe aan God die 

onuitsprekelijk is.’

Tijdens Celebrate willen we ons tijdens de 

lofprijzing, gebedsmomenten, gebedsavonden 

en de Eucharistie openstellen voor de heilige 

Geest en God vragen om ons te troosten, 

helpen, bemoedigen, sterken, genezen of te 

leiden. Deze leiding of bemoediging kan zich 

soms uiten in het volledig tot rust komen bij 

God (je ervaart zo’n diepe vrede dat je erbij 

moet gaan zitten of liggen) of door indrukken 

die men krijgt. Dit kunnen indrukken zijn (in 

de vorm van bijvoorbeeld een woord of een 

beeld) die dan uitgesproken worden. Deze 

indrukken kunnen voor de hele groep of voor 

iemand persoonlijk van toepassing zijn. We 

schrijven deze pagina met name omdat u kunt 

denken dat één van deze woorden of beelden 

op uw situatie van toepassing is. Dit is vaak 

bemoedigend, maar kan ook als een verassing 

komen. Het is altijd aan u of u denkt dat God 

via dit woord of beeld u wil bemoedigen of 

iets aan u duidelijk wil maken. Zie het als een 

knipoog van God en als u wilt kunt u op zo’n 

moment altijd iemand van het pastorale team 

aanspreken. 

Wij hopen dat u deze week mooie stappen 

mag zetten in uw persoonlijke relatie met 

God. In Hem zijn dé antwoorden en is dé 

geborgenheid te vinden waar onze ziel naar 

verlangt. Daarom willen we u bemoedigen 

stappen te zetten, waarbij kleine stappen net 

zo belangrijk zijn als grote stappen! 

Als u meer over de KCV wil weten, raden wij u 

aan om een pakketje voor nieuwelingen mee 

te nemen van de boekentafel. 

Namens het pastoraat

    Simone Klarenbeek

INTERESSANTE WEBSITES
www.adveniat.nl Katholieke uitgaven van geloofseducatie (boeken, magazines e.d.).

www.amenletters.com Ontvang geloofsverdiepende brieven van p. G. Overmeer en br. J. De Beer csj.

www.ayr-project.nl Info over het Are You Ready (vormsel)project.

www.bandjacobsladder.nl Lofprijsband Jacobs Ladder.

www.betsaida.org  Katholieke uitgever van boeken, CD’s en DVD’s.

www.cslk.nl  Centrum voor Sociale Leer van de kerk.

@followmenederland De facebookpagina voor het vormingstraject voor 16-27 jarigen.

@WorshipTeamDenBosch  De facebookpagina voor maandelijkse lofprijsavonden in Den Bosch.

@katholiekecharismatischevernieuwing De facebookpagina van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. 

www.faithcafe.org Breng het geloof tot leven met David Payne, boeken en video’s.

www.fidesco.nl Vrijwilligers op missie, zet je vakkennis in in de plaatselijke cultuur.

www.gospelsoundservice.nl Professionele ondersteuning van licht- en geluidstechniek t.b.v. het evangelie.

www.jongkatholiek.nl   Info voor jongeren binnen de Katholieke kerk. 

www.katholiekgezin.nl    Info over/voor huwelijk en gezin.

www.kteams.org Kerygma Teams met katholieke focus vanuit ‘Jeugd met een Opdracht’.

www.parochiespiritualiteit.org Centrum voor verdieping en ondersteuning van parochies.

www.rkactiviteiten.nl Een overzicht van Rooms Katholieke activiteiten in Nederland.

www.rkevangelisatie.nl Platform voor nieuwe impulsen inverkondiging van het Evangelie.

www.samueladvies.nl   Advies voor geloofsgroei in gezin, parochie en school.

www.vaticannews.va   Volg het Vaticaan en Paus Franciscus online op de voet.

www.waaromjezus-rk.nl   Internetcursus van vier weken rondom belangrijke waarom-vragen.

RETRAITES
www.emmaus-retraite.nl KCV Retraitewerk o.l.v. Karel & Tiny Pouwels.

www.gebedsschool.be Retraites o.l.v. pater Borreman s.j.

www.hgtriduum.nl KCV drie-daagse gefocust op de heilige Geest.

www.moederretraite.nl Stille retraite voor moeders.

www.talitakumiweekeind.nl  KCV Bezinningsweekenden van genezing en bevrijding. 

BEWEGINGEN / GEMEENSCHAPPEN
www.bethabara.nl R.K. gemeenschap met charismatische en missionaire pijlers.

www.chemin-neuf.nl R.K. gemeenschap met oecumenische roeping.

www.emmanuelnederland.nl  R.K. gemeenschap rondrom aanbidding, compassie en evangelisatie.

www.emmausbezinningscentrum.nl Het Emmauscentrum organiseert en huisvest diverse activiteiten.

www.focolare.nl R.K. gemeenschap gericht op eenheid en christelijke naastenliefde.

www.foyer-thorn.nl  R.K. gemeenschap met een huis van gebed en bezinning in Thorn.

www.kisi.nl  God’s singing kids, muziek & musicals tot eer van God.

www.kingsmen.nl Een mannenbeweging op R.K. grondslag

www.kleinsion.nl  Retraitehuis in Leuvenheim met diverse activiteiten.

www.lifeteen.nl R.K. organisatie met gerichte focus op tienerwerk in parochies.

www.olvternood.nl Dioscesaan Heligdom o.l.v. ter Nood, missionair centrum, gastverblijf.

www.santegidio.nl Christelijke lekengemeenschap met roeping voor oecumene en de armen.
www.stjan.org  Broeders van Sint Jan.
www.ssvme.org Blauwe zusters; dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.
www.willibrordushuis.nl Willibrordushuis Den Haag: Monastry-winkel, retraites, gastverblijf.

Open voor
de heilige Geest

Op deze pagina willen wij vooral de mensen welkom heten die nieuw zijn. Uiteraard zijn ook 
deelnemers die voor de 14e keer komen van harte welkom! Maar omdat we soms vragen krijgen 

van mensen voor wie Celebrate nieuw is, willen we graag enkele dingen even aanstippen.



Tot ziens op Celebrate 2019
26 april - 3 mei in Voorthuizen

Snel foto’s van Celebrate bekijken en jouw gevoel van Celebrate delen? 

Gebruik facebook via @celebratefestival.nl of mail naar celebrate2018fotos@gmail.com

“Whenever the Spirit

       intervenes, he leaves people 

      astonished.

   He brings about events

           of amazing newness;

        he radically changes 

             persons and history”

- Paus JP II, Pinksteren 1998


