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PROGRAMMA 
CELEBRATE 2019 

 
Het programma van Vakantieconferentie Celebrate is 

van zaterdagavond 27 april t/m vrijdagmorgen 3 mei in Voorthuizen. 
 
Als u snel bent kunt u zich nog inschrijven voor de hele week, een halve week of enkele 
dagen via www.celebratefestival.nl, info@kcv-net.nl of tel. 0492-554644. 
 
Daggasten kunnen zich op de dag van aankomst inschrijven voor deelname op zondag, 
maandag, woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 22.00 uur.  
Parkeren bij de sporthal.  
Bij de ingang van de sporthal kunt u zich inschrijven.  
 
Programma  
9.00-12.15 uur vooral, lofprijzing, inleiding, Eucharistie*;  
14.00-15.30 uur workshops (do. 13.30-15.00 uur);  
19.00 uur lofprijzing, sprekers en ontspanning.  
*De eucharistievieringen zijn alle dagen om 9.00 uur, maar op donderdag om 15.15 uur. 
 
Kinderen vóór 8.45 uur inschrijven in de sporthal en dan naar het kinderprogramma op de 
camping brengen (2 minuten lopen).  
Het tienerprogramma Crossover is alleen voor tieners die de hele week meedoen. 
 
Sprekers - thema’s  
za.av. Paula Leitner - In His presence 
zo.mo. Orna Grinman - Vergeving 1 
zo.mi. 14.00 uur: workshops o.m. O. Grinman - His Presence; T. Voorhout - Bijbelstudie 
zo.av.: Orna Grinman - vervolg over vergeving  
ma.mo.: Orna Grinman - vervolg over vergeving  
ma.mi. 14.00 uur: workshops o.m. door Kingsman - XXL 
ma.av.: Paula Leitner - Wandelen met God 
di.av.: lofprijzing met Pauline Zoetebier en band 
wo.mo.: Jean Michel Tour - Gerechtvaardigd door geloof 
wo.mi.: 14.00 uur: workshops van o.m. Koningsdochters - XXL 
wo.av.: Jean Michel Tour - Zoon van God door de Geest  
do.mo.: Jean Michel Tour - zijn getuigenis  en  Wim Hoddenbagh - Gods Geest 24/7 ervaren 
do.mi.: 13.30 uur workshops; 15.15 uur Eucharistie in X-overzaal met hernieuwing 
doopbeloften en onderdompeling in het zwembad daarnaast* - Aansluitend de picknick 
‘Celebrate together’ 
do.av.:  Jean Michel Tour - Handelen als zonen 
vr.mo.: Afsluitende eucharistieviering 
*Zie over die onderdompeling: www.kcv-net.nl/bouwen-aan-de-nieuwe-aarde/schrijvers/koos-smits 
 

http://www.kcv-net.nl/bouwen-aan-de-nieuwe-aarde/schrijvers/koos-smits
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Dinsdag is er overdag geen programma, wel eucharistievieringen om 9.00 uur en om 16.30 
uur en vanaf 19.00 uur in de sporthal lofprijzing verzorgd door Pauline Zoetebier met band en 
getuigenissen. 
 
Woensdag verzorgt de Antilliaanse band Mensaheronan di Pas (Boodschappers van de 
vrede) de lofprijzing. 
 
Donderdagmorgen begint het programma om 9:00 uur niet met Eucharistie maar met 
lofprijzing en een getuigenis van Jean Michel Tour; en na de koffiepauze spreekt Wim 
Hoddenbagh over het zichtbaar en tastbaar worden van Gods aanwezigheid in het dagelijkse 
leven in de kerk, op het werk, in huizen en gezinnen en op straat.  

>> 
Gedurende de hele week gaat schaapherder Carl Koch wandelen met zijn schapen en met 
belangstellenden kunnen ervaren hoe dat in z’n werk gaat en welke Bijbelse gelijkenissen er 
zijn (> www.kochschapen.nl). 
Voor priesters is er zaterdag bij aankomst een ontmoeting. Priesters die een dag deelnemen 
en medepriesters willen ontmoeten, kunnen contact opnemen met pastor Koos Smits, 06 -
1523.2729. 
 
Plaats en route 
De grote bijeenkomsten zijn in sporthal De Voorde, Jan de Jagerweg 50. Op camping 
Beloofde Land, Bosweg 17, is De Huiskamer bij de entree/slagboom. Daar is iedereen tussen 
12.30-23.00 uur welkom voor ontmoeting en drinken (etenswaren van lokale bezorgdiensten 
kan men zelf telefonisch daar laten bezorgen en nuttigen, of tot 24 uur van tevoren via tel. 
0492-554644). Op de camping en naastgelegen bungalowparken zijn kampeerplaatsen en 
andere accommodaties voor overnachting en recreatie. 
Route: Met de auto vanaf de A1, tussen Amersfoort en Apeldoorn, afrit 16, N303 > N344 
door Voorthuizen heen Hoofdstraat > Apeldoornsestraat en dan zijstraat Van Effrinkstraat of 
Bosweg. Openbaar vervoer: raadpleeg www.9292ov.nl of tel. 0900-9292.  
 
Kosten 
Deelname aan het programma van de complete Celebrateweek kost € 130, vooraf te betalen 
bij aanmelding.  
Een enkel dagdeel (ochtend, middag of avond) kost € 25,  
twee dagdelen € 35 en een complete dag € 45 (kind € 10),  
te voldoen bij aankomst. 
 
Info/contact 
Op www.celebratefestival.nl staat het complete programmaboek met meer achtergrondinfo 
over sprekers, lezingen en workshops. Er zijn ook creatieve en sportieve workshops.  
 
Wees van harte welkom en neem vrienden of bekenden mee!  
 
Voor vragen tijdens Celebrate is er een informatiebalie bij de ingang sporthal De Voorde. 
Telefonische informatie: tel. 0492-554644 (staat tijdens Celebrate doorgeschakeld naar de 
informatiebalie in Voorthuizen). 
 
Meer:  
Pag. 8, 10 in Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2019-2,  
www.kcv-net.nl en het hele programmaboek op www.celebratefestival.nl 


