
Programma Festival Helvoirt 

29 juni – 1 juli 2018 
 

 

Vrijdag 
Insalvation Mainstage  19.30-21.30  Survival Buiten 22.30 - 0.00 
 Concert van Insalvation, 

bekend van Opwekking, Xnoizz Flevo 
Festival! Een geweldige band met als 
missie dat er een generatie van mensen 
opstaat, die een leven van aanbidding en 
gerechtigheid leidt 

  
 
 

Get out there and walk – better yet 
run! 
Voor Jong én (hopelijk) oud een Survival 
die samenbindt en het onderste naar 
boven haalt. 

 
Zaterdag 

Openingsdienst Mainstage 10:00 - 11.00  Joost Bijl Jozefzaal 10.30 – 11.00 

 
 

Met lef en moed je roeping wandelen. 
In een plenaire openingsdienst met 
aanbidding onder begeleiding van een 
band geeft Ds. Arjen ten Brinke zijn 
persoonlijke verhaal van pionieren. 
Bekend van International Justice 
Mission. 

 

 
 

Inspiratie over praktische evangelie 
Joost Bijl vertelt de kinderen over het 
werk van de MAF. In afgelegen 
gebieden met vliegtuigen hulp en het 
evangelie brengen.  

 
Jeremy van ‘t Hof Mariazaal 11:30 - 12.30  Ds. Arjen ten Brinke Jozefzaal 11:30 -12.30 
 

 

Talent laten bloeien. Jeremy spreekt 
regelmatig voor jongeren en is verbon- 
den met Uturn. Hij doet jongerenwerk in 
Rafaël Giessenlanden en werkt bij the 
Mall van Youth for Christ. Vandaag is hij 
er speciaal voor de jongeren. 

 
 
 

Seminar Waardig met deze wereld 
omgaan en daarmee zorg voor elkaar. 
Sociale gerechtigheid, praktisch 
toepasbaar te maken in jouw omgeving. 
Arjen is missionair betrokken in het 
stadsdeel Almere-Buiten. 

 

Sport en Spel Buiten 11.00 – 16.00  Fathers House 
Movement Bovenzaal 11.30 -12.30 

 

 

E zijn verschillende sportactiviteiten voor 
jong en oud. Even lekker een balletje 
trappen of mee doen aan een bosspel.  
Je kan in ieder geval even je energie 
kwijt. 

 

 
 

Wandelen te midden van vervolging. 
Ismael thuis brengen bij het hart van de 
Vader is de visie. Hoe ziet dat eruit als 
je leeft in een land van vervolging. Hoe 
spreekt en werkt God in deze roeping. 

 

Kees Versteeg Bovenzaal 13:30 -14.30  Mirjam Verhage en 
Janneke Boogaard Jozefzaal 13.30 – 14:30 

 
 
 

Cabaret. Kees Versteeg heeft 
diepzinnige en droge humor, zingt 
ontroerende liedjes met sterke teksten, 
maakt mooie woordgrappen en heeft een 
goede verhaallijn. 

 
 
 
 

Identiteit in je wandel met God. Een 
reflectie op je eigen levensverhaal, 
samen actief kijken naar een levensloop 
en vervolgens dat verhaal gebruiken om 
te kijken naar onze eigen levensloop 
met daarin ook tijd om te luisteren naar 
God en zijn leven-gevend woord over 
ons leven. 

 

Vision for Life Mariazaal 13:30 - 14.30  Mathijs 
Vlaardingerbroek Bovenzaal 15:00 - 16.00 

 

Talenten inzetten voor je roeping.  
Welke talenten heb je voor je roeping? 
Hoe helpen talenten zicht te geven op je 
missie? Hoe ontwikkel je jouw talenten 
in Gods Koninkrijk? Niels IJpma van 
Vision for Life neemt je mee als 
voorganger en trainer. 

  
 

Kindervoorstelling Door dik en dun. 
Het is een voorstelling die speciaal over 
de vriendschap tussen Petrus en Jezus 
gaat. Een mooie voorstelling met 
meerdere buikspreekacts en nieuwe 
goocheltrucs. 

 
Rick en Esther Verkijk Jozefzaal 15:00 - 16.00  Bible journaling Mariazaal 15.00  - 16.00 

 

 

Eenheid is het doel. 
Eenheid is er niet zomaar, het is ook een 
werkwoord. We leggen uit wat deze 
inspanning betekent en geven praktische 
tools om dit toe te passen binnen je 
eigen setting, zowel binnen als buiten de 
kerk. 

 

 
 

Bible journaling met Annet van der  
Linden. Bible journaling is een creatieve 
manier van bijbel 'lezen' door middel van 
schrijven, tekenen, schilderen, 
handletteren en plakken in je bijbel. 

 
 
 Koop je tickets op www.rafael.nl/4all-festival 



Talenten Podium Mainstage 16:30 - 17.30  Iraanse BBQ Buiten 17:30 - 19.00 

 
 
 

Het podium is voor jou! Laat jouw 
talent zien in ongeveer 3 minuten. Zing, 
dans, speel gitaar of alles tegelijk het 
maakt niet uit. Op het festival kan je je 
alleen of in een groep je opgeven. Het is 
jouw feestje dus laat zien wat je kan. 

 
 
 

Eten uit andere culturen. Iraanse 
vrienden van Rafael zullen voor ons een 
Iraanse BBQ bereiden.  

 
Reni en Elisa & Band Mainstage 19:30 - 21.30  To The Choirmaster Mainstage 22.00 -23.30 

 
 
 

Celebration.: ‘Met onze muziek- 
bediening mogen wij mensen de liefde 
van God laten zien. Vaak zijn we getuige 
geweest van de herstellende, genezende 
kracht van God door de muziek heen in 
de levens van de mensen die we 
ontmoeten. 

  
 
 

Concert  
To The Choirmaster zal een 
debuutconcert geven! Zorg dat je erbij 
bent  

 
Film Warroom Bovenzaal 22:00 – 0:00  Kampvuur Buiten 23:30 – 0:30 

 
 

Geestelijke strijd. Tony en Elizabeth 
Jordan hebben het voor elkaar. Maar 
schijn kan bedriegen. Hun wereld valt uit 
elkaar onder de druk van hun falend 
huwelijk. Deze film over gebed, 
geestelijke strijd, mentorschap en 
genade is eigenlijk een moderne preek 
als film. 

 

 
 

Gezelligheid rond het kampvuur 

 

Zondag 
Generatie dienst Mainstage 10:00 – 11:30  Henk Rothuizen Bovenzaal 11.30 – 12.30 

 

In een gezamenlijke generatiedienst zal 
Coen Nuijten ons begeleiden in een 
interactieve dienst. De aanbiddingsband 
uit Arnhem zal ons in de lofprijs en 
aanbidding dienen. 

  
 

Wanneer de wandel een dans wordt… 
Onze wandel kan een dans worden, 
wanneer we de gemeenschap van 
Vader, Zoon en Geest begrijpen, 
omarmen en ons in gaan bewegen. 
Henk Rothuizen is de stichter van 
Rafaël Nederland en zet zich in voor 
een relationeel evangelie.  

 
Creatief  Mariazaal  14:00 – 15:00  Daniëlle Koudijs Jozefzaal 11.30 – 12.30 

 

God is bij machte oneindig meer te 
doen dan wij bidden of beseffen. Ben je 
wel of niet creatief aangelegd? Probeer 
het uit in deze workshop en prikkel je 
zintuigen. Linda Groeneveld, creatief 
artiest, leert je hoe je dat kan doen. 

 

 
 

Ouders zijn is iets waardevols. Samen 
denken we na over wat dit voor onszelf 
betekent en ik hoop dat je met nieuwe 
inzichten, passie en inspiratie de deur 
uitwandelt.  
Daniëlle is oprichtster van www.powertothemamas.nl, 
auteur van het Kraamjournal, Dank & Gebedsboek en 
#Powertalks voor mama’s  

 
In His Presence  Jozefzaal  14:00 – 15:00  Mark en Mira de Boer Bovenzaal 14:00 – 15:00 

 
 

In Zijn nabijheid. In een intieme setting 
spreken en vooral ervaren hoe we Zijn 
nabijheid kunnen beleven in aanbidding.  
 
 
 
 

  
 

Hoe houd je het leuk? Verliefd worden 
en trouwen is niet heel ingewikkeld, met 
veel plezier getrouwd blíjven is een stuk 
lastiger. Jaar in jaar uit samen wandelen 
zonder elkaar zat te worden. Kan dat? 
Neem deze pitstop en laat je opfrissen 
om samen enthousiast het leven verder 
te wandelen. 

 

Tijdens het hele festival 
Ontmoeting  Huiskamer  Tot 01:00uur   Belevingsreis  Jacobuszaal  Tot 01:00uur  

 

De Huiskamer is de ontmoetingsplek 
voor een goed en leuk gesprek met 
hapje en drankje. Fun, gezelligheid, een 
bemoediging, een diep gesprek. De 
centrale plek op het festival.  

  
 

Belevingsruimte om aan de hand van 
een reis langs woord, beeld en 
opdrachten de nabijheid van God te 
ervaren. Op weg naar een gelukkig 
leven. Els Mussche heeft meerdere 
belevingsreizen georganiseerd.  

 
Profetisch bemoedigen Overal Tot 01:00uur  Stilte ruimte  De Kapel  Tot 01:00uur  
 

 
 

Het Huis van Gebed is het hele festival 
aanwezig om je te bemoediging en je te 
helpen hoe jijzelf profetisch kunt 
bemoedigen. 

 

 

De plek om stil te zijn, de plek om God 
te ontmoeten en te reflecteren.  

 
Koop je tickets op www.rafael.nl/4all-festival 


