
Het Pinksterfeest ‘Overvloed’ is gratis toegankelijk, wat mogelijk is dankzij vrijwillige bijdragen.
Uw vrijgevigheid zorgt er dus voor dat we dit elk jaar kunnen organiseren. Uw gift mag 
u storten op: IBAN: NL32 INGB 0009 2336 50 t.n.v. st. KCV-Helmond o.v.v. Pinksteren.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de KCV facebookpagina en onze website (scan de QR-code)
www.kcv-net.nl/nationale-open-dag. Of neem contact op met de organisator op het
dienstencentrum: Prins Karelstraat 100 / 5701 VM Helmond / 0492 - 55.46.44 / info@kcv-net.nl



KOM TOT GOD in gebed, in aan-
bidding en in de eucharistieviering. 
Hunker volhardend naar de Heilige 
Geest “want de Geest doorgrondt 
alles, zelfs de diepste geheimen van 
God” 1 Kor. 2:10. Laat God spreken en 
u en anderen overvloedig zegenen.                        

50 JAAR terug ontstond de KCV explosief, wereld-
wijd openbaarde Gods Geest zich. Hij bracht ons tot 
een persoonlijke relatie met God. Hij benutte velen in 
Zijn werk door de talenten, vruchten en gaven van 
de Heilige Geest. In alle jaren van deze beweging 
heeft er zegen mogen stromen. En dat houdt niet op. 
“Als we leven door de Geest, moeten we ook in het 
spoor van de Geest verdergaan” Galaten 5: 15-16. 
Zijn wij klaar voor méér van Gods werk?  

SPREEKSTER MARIJE VAN DER KNAAP
Marije is een dochter van God die vele talenten,      
kwaliteiten en gaven inzet voor Gods Koninkrijk.                   
Dat doet ze zowel achter als voor de schermen, bij   
festivals en in haar werk als actrice en presentatrice.   
Marije wil graag met ons op verkenning naar een 
nieuwe tijd van Gods overvloedige zegeningen. 
Bereid je voor om mee op reis te gaan in haar verhaal 
en wees gereed om met Gods Geest verder te gaan.  
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Speciaal voor de jongsten hebben we een 
inhoudelijk en feestelijk kinderprogramma. 
Zelfs de baby’s en peuters hebben een ‘mini-
party’ in de crèche op de begane grond. 
Belangrijk: schrijf je kinderen in voor 9.45u.

KINDERFEEST & CRÈCHE-PARTY

TIENERFESTIVAL / 4U!-DAG
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Het 4U!-team nodigt alle tieners uit voor een 
mooie dag. Een 4U! festival in het klein...
Een heerlijk moment met elkaar in Ede. 
Diverse sprekers, getuigenissen, lofprijzing 
en activiteiten brengen je dicht(er) bij God.  

JONG, OUD, NIEUW EN BEKEND, ALLEN VAN HARTE WELKOM!

GOD LOVEN EN EREN, puur      
omdat Hij God is, is alles al waard. 
Laat gejubel van ons uitgaan in 
dankbaarheid voor alles wat Hij ons 
gegeven heeft én nog meer gunt.
Prijs God samen met de bands Jacobs
Ladder en Worship Team Den Bosch.
 

“HALLELUJA. Hoe goed is het om 
te spelen voor onze God, hoe 
feestelijk is het om een lofzang te 
zingen voor de Heer, die Jeruzalem 
herbouwt, die het verspreide volk
van Israël bijeenbrengt.” 
Psalm 147: 1-2 
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