
 

 

Auto - vanuit het westen: 
Neem vanaf de  A-12 of de A-1 de A-30 = richting Barneveld / Ede-Noord. 
Vervolgens afslag 2 naar Ede-Noord (=N-224). 
Na 4,1 km bij rotonde linksaf: de Apeldoornseweg (=N-304) - volg vanaf hier de bordjes. 
 

Auto - vanuit het oosten / noorden / zuiden: 
Op het kaartje ziet u hoe u via de A-50 nabij Arnhem uitkomt op de A-12. 
Op de A-12 gaat u in westelijke richting = Utrecht / Den Haag. 
Neem afslag 25 = ‘Oosterbeek’ - ga rechtsaf richting Ede, de N-224.   
Na 9,3 km bij rotonde rechtsaf: de Apeldoornseweg (=N-304)  - volg vanaf hier de bordjes.  
 

U kunt direct bij het gebouw parkeren 
OV - komt u met trein of bus: 
   Ga naar www.9292.nl of bel 0492 554644  

De Katholieke  
Charismatische  
Vernieuwing …  
(KCV) 

… is een stroming binnen de Katholieke kerk 
met bijzondere aandacht en openheid 
voor de heilige Geest: 
Gods aanwezigheid in ons en met ons. 

Voor meer informatie en folders kunt u terecht bij het KCV Dienstencentrum 
Prins Karelstraat 100 / 5701 VM Helmond / 0492 - 55.46.44 / info@kcv-net.nl 
www.kcv-net.nl / giro 92 33 650 / bank 11 37 30 616 t.n.v. St. KCV - Helmond 

Routebeschrijving:      Otterloseweg 18a  6718 ZM Ede 
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A-59: Den Bosch 
A-50: Eindhoven 
 

A-73: Nijmegen 
A-73: Venlo 
 

 locatie:       

 

De Schuilplaats 
Otterloseweg 18 A 
6718 ZM  Ede 

De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de   
geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder - groot en klein - 
komt tot een persoonlijke relatie met God.  
 

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, viering, ontmoeting,  
vreugde, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn  
zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij  
charismatische vernieuwing om gaat. Kom en beleef het mee! 
 
 

God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn bij ons leven,  
bij ieder persoonlijk. Hij houdt van ons, Hij wil leiding en richting  
geven aan ons bestaan. Hij roept ons om anderen te dienen. 
En Hij wacht op ons met open armen. 



PINKSTEREN 
Bent u toe aan een nieuwe 
uitdaging in uw leven? 
 

Wilt u oude patronen door-
breken en een frisse wind  
laten waaien, een wind die 
u vernieuwt van binnenuit?  
Dan is deze dag een echte 
aanrader.  
 

De Heilige Geest wil dat wat 
stoffig en oud is wegdoen en 
ons vervullen met een frisse 
vernieuwde passie voor God. 
 

Laat u aangenaam verassen, 
kom en beleef pinksteren! 

TIENER programma  / 4U! Dag...  
Ben jij tussen 12 en 18 jaar en wil jij nieuwe mensen leren kennen en oude 
vrienden ontmoeten en er met z’n allen een feestje van maken? Op 2de 
Pinksterdag kun je  met een heleboel andere tieners uit je dak gaan.  
 

Samen lofprijzen, naar goede inleidingen luisteren, leuke spellen doen en 
vooral God weer een beetje beter leren kennen. Het thema is ‘Because 
I’m a Believer’. Zet de 4U! dag in je agenda en wij zien elkaar op 28 mei in Ede! 
         

PROGRAMMA  -  Open Dag 
10.00   Opening 

10.15    Lofprijzing -  KCV Band 

10.45    Inleiding   - Noel Chircop 
 
12.30    Middagpauze / infostands / ontmoeting 
  Er is catering aanwezig, maar u mag ook zelf uw eigen  
  lunchpakket meebrengen 
  Aanbidding / Biechtgelegenheid 12.45-13.45    
  Belangrijk - dit jaar speciaal in de kleine zaal. 
 
14.00    Lofprijzing  - THE FRUITS 

14.15    Korte inleiding / getuigenis / ministry 

15.30    Eucharistieviering  -  Hoofdcelebrant Mgr. H.W.  Woorts,  
             Hulpbisschop Aartsbisdom Utrecht 
17.00    Einde  

KINDER programma 
Heb jij zin in een feestje? Op tweede Pinksterdag gaan we samen met Bloved 
zingen, spelletjes doen, knutselen, bidden en ook nog iets leren over Gods Geest. 
Een Toffe dag!! Doe je met ons mee? 

Noel Chircop 

Noel Chircop 
De spreker dit jaar is Noel Chircop. 
Noel is een internationaal veelge-
vraagd spreker uit Malta, die al 
jarenlang actief is bij de KCV en 
nauw betrokken was bij een grote  
charismatische opwekking in zijn 
land.  
 

Noel is een bevlogen spreker, met 
hart voor alle mensen. Jong en oud 
weet hij op heldere en enthousiaste 
manier te boeien met verdiepende 
woorden en inzichten. Bij Celebrate 
2008 en het vormingsweekend 2011  
sprak hij al eerder voor ons.  

Met groot genoegen kondigen we 
Noel Chircop aan als de spreker voor 
de Nationale Open Dag. Met het 
thema “Een Frisse Wind” een veel-
belovende dag in het verschiet! 

 Het Evangelie is een vreugdevolle 
Boodschap van Gods Verbond met  

 de mensen, met ons! Dat willen wij 
graag met u delen! Voel u welkom!  

“ De Geest is als de wind: hij waait waar    
  hij wil; je hoort hem waaien, maar je  
  weet niet waar hij vandaan komt en    
  waar hij heen gaat.”       (Johannes 3,8) 

The FRUITS 


