
Routebeschrijving: ’De Schuilplaats’, Otterloseweg 18a, 6718 ZM Ede 
Auto  -  vanuit het westen: 

Neem  vanaf  de  A-1 2 of de A-1 de A-30 = richting Barneveld / Ede-Noord. 
Vervolgens afslag 2 naar Ede-Noord (=N-224). 
Na 4,1 km bij  rotond e 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 bij het gebouw gratis parkeren. 
OV - komt u met trein of bus: 
  Ga naar www.9292.nl of bel 0492 - 554 644  

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

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, ontmoeting, vreugde,  
viering, 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! 

Meer informatie? Check de website, facebook of het KCV Dienstencentrum  
Prins Karelstraat 100 / 5701 VM Helmond / 0492 - 55.46.44 / info@kcv-net.nl 
www.kcv-net.nl / Bank IBAN: NL32 INGB 0009 2336 50  t.n.v. St. KCV - Helmond  
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De Schuilplaats 
Otterloseweg 18 A 
6718 ZM  Ede 

PINKSTEREN 
NATIONALE OPEN DAG - 9 JUNI 2014 

God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn in het 
leven van ieder persoonlijk. Hij houdt van ons en Hij 

wacht met open armen! Hij wil leiding en 
richting geven aan ons bestaan. Hij 

roept ons om anderen te 
dienen in zijn liefde. 



Jacob’s Ladder 

PROGRAMMA - PINKSTEREN  PINKSTEREN 
Wat als er geen Pinksteren was geweest... Wat als de Heilige Geest ons 
niet in het leven gegund zou zijn? Waar zou jij dan nu in je leven staan.. 
en hoe..? Hoe zou de kerk er dan uitzien, zou zij nog wel bestaan?  
Zou de Paus dan ook “de belangrijkste persoon van het jaar 2013”  
zijn geworden? Hoe zou de wereld eruit zien? Pinksteren is waarachtig  
bijzonder en belangrijk! Een Groots verjaardagsfeestje! Met Pinksteren  
is de kerk geboren! Met Pinksteren ontvingen de apostelen de Heilige 
Geest en werden daarmee bekrachtigd om met God er op uit te gaan! 
Om de boodschap van Jezus overal te vertellen waar ze kwamen!  
Ja, wonderen en tekenen volgden hen. Gods liefde en waarheid  
mocht uitgedeeld worden aan alle mensen over de hele wereld.  
 

Lieve mensen kom en vier Pinksteren met ons op 2e pinksterdag in Ede! 
Een van de plekken waar we in Nederland echt stilstaan bij Pinksteren!  
Kom dichter bij God… bid, dank en prijs God … ontvang nieuwe  
kracht door de Heilige Geest en ga er op uit!  
 
 

U bent van harte welkom 
op 2e Pinksterdag! 
 
 

 

 

 

10.00   Opening 

 Lofprijzing - o.l.v. Jacob’s Ladder 

  Inleiding   - Hans Eschbach 

12.00    Middagpauze / infostands / ontmoeting 
  Er is catering aanwezig. U mag uw eigen Lunch meenemen. 
 

  Aanbidding / Biechtgelegenheid 12.15-13.15    
  In de kleine zaal. 
 

13.30    Start middagprogramma 

  Lofprijzing  - o.l.v. Jacob’s Ladder 

  Moment met God  

15.30    Eucharistieviering    
  Hoofdcelebrant Mgr. E. de Jong, 

   hulpbisschop bisdom Roermond. 
 
 

HANS ESCHBACH 
De spreker dit jaar is Hans Eschbach. Hij werkte o.a. tien jaar bij Youth 
for Christ in Nederland en Denemarken. Momenteel is hij actief en  
bekend als protestantse predikant. Hij laat zien hoe je trouw kunt blijven 
aan je eigen Kerk en daarbinnen met succes vernieuwend bezig kunt 
zijn. Hans Eschbach gaat voor 'Leiders met lef 
voor een kerk met toekomst'. "Verwacht grote 
dingen van God én onderneem Grote dingen 
voor God"- William Croy.  
 

Laat je stimuleren om je plaats in te nemen en 
je te laten leiden door de Heilige Geest. Als wij 
Jezus echt durven navolgen mogen we ver-
wachten dat God, net als in de Handelingen, 
zich zal manifesteren met tekenen en wonderen. 

KINDER programma’s  & crèche (0-12 jaar) Heb jij zin in een feestje? Op 2e Pinksterdag gaan we samen spelletjes doen,  knutselen, bidden, zingen met BLoved en ook iets leren over de wonderen van Gods liefde. Een Topper van een Dag! Doe je met ons mee?  Voor de baby’s & peuters is er opvang in een prachtige Crèche!                                                       BELANGRIJK: om 9.45u inschrijven. Kinderen graag op tijd  inschrijven op de 1e verdieping / crèche begane grond. 

TIENER programma / 4U!-dag 
Tieners opgelet, wil jij een topdag beleven ... 
check dan de “4U!-dag”! Speciaal voor jou staat 
het 4U!-team klaar en neemt je mee langs goede 
teachings, toffe spellen en muziek. Ze brengen je 
vooral dichter bij God! Echt de moeite waard!  
 

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en toe aan leuke  
betekenisvolle dag, kom dan en ga met een 
heleboel andere tieners en het 4U!-team op 
weg! Benieuwd naar deze 4U!-activiteit in het 
klein? Het is allemaal te doen op 9 juni In Ede! 
Zet de 4U!-dag in je agenda en tot 2e Pinksterdag! 

 Toch 
bleven ze 
geruime tijd en 
traden vrijmoedig 
op in vertrouwen op 
de Heer, die het 
woord van zijn genade 
bevestigde en tekenen 
en wonderen door hun 
handen liet gebeuren. 
(Handelingen 14, 3) 


