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Het 4All Festival is hét Festival van Rafaël Nederland voor jong en oud 
waar ontmoeten, vieren, inspireren en ontspanning centraal staan.

Het festival begint steeds meer vorm te krijgen. Het programma is klaar; 
het volledige programma is te vinden op de website van Rafael Nederland. 
In deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken over het festival.  
Veel leesplezier.

  Wanneer?   Van 29 juni t/m 1 juli 2018                
  Waar?    Op het terrein van Emmaus, Udenhoutseweg 15, 5268 CG, Helvoirt.

Hét Familiefestival van Rafaël Nederland met 
ontmoeting, inspiratie en ontspanning.

WIJ HEBBEN NOG STEEDS VRIJWILLIGERS  NODIG!!!
Een festival kan niet zonder een goede organisatie. Hiervoor hebben we nog veel vrijwilligers nodig. Als je wilt 
helpen geef het dan aan bij het bestellen van je ticket. Wat hebben we nodig:

✔ Opbouwen van het festival
✔ Bemensing van de huiskamer  
✔ Gastvrouwen en - heren: gasten en sprekers ontvangen en wegwijs maken
✔ Floormanagers – verantwoordelijk voor de artiesten, de seminars en workshops, zodat iedereen op het  
 juiste tijdsstip en op de juiste plek is.
✔ Corvee/schoonmaakploeg: helpen tijdens, voor en na de maaltijden
✔ Technisch: helpen bij het geluid, beamen en licht.,
✔ Administratief: Bij de inschrijving 
✔ Hulp in de crèche en oppas
✔ EHBO & BHV en Orde &Veiligheid: heb je een diploma? Meld je dan aan!
✔ Flexteam : je kan voor allerlei verschillende activiteiten worden ingezet. 

al@rafael.nl

Talentenpodium
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 opge-
ven. Het is jouw feestje dus laat zien wat je kan.



DEBUUTOPTREDEN VAN DE BAND: TO THE CHOIRMASTER

To The Choirmaster 
is in 2017 ontstaan 
als een initiatief 
van enthousiaste 
muzikanten en aan-
bidders om samen 
muziek te maken 
en daarmee God te 
dienen. 

Het samen muziek 
maken omvat daar-
bij veel meer dan 
alleen liederen met 
elkaar spelen. Het 
is een tijd om met 
elkaar op te trek-
ken, God te zoeken 
en meer van elkaar 
en van anderen te 
leren op zowel mu-
zikaal als geestelijk gebied. 
De bandnaam To The Choirmaster is ontleend aan de 
aanhef die in veel Psalmen wordt gebruikt bij het be-
gin van een lied zoals in Psalm 47: “Voor de koorlei-
der. …” De band heeft een repertoire aan nummers van 
o.a. Planetshakers, Bethel Music, Jesus Culture, All Sons 
and Daughters en Red Rock Worship. Ze experimente-
ren graag met creatieve ideeën en geven zo een eigen 

draai aan de bestaande nummers. Er is binnen de band 
altijd een bepaalde nieuwsgierigheid naar nieuwe 
nummers, geluiden en technieken.

Bandleden:
Peter Hoeijenbos: drums, backing tracks
Maarten van Kuilenburg: bass guitar, e-guitar
Jolien den Besten: lead vocals, keys
Rienk Zijlstra: lead vocals, acoustic guitar

Ouders zijn is iets waarde-
vols. 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, au-
teur van het Kraamjour-
nal, Dank & Gebedsboek 
en #Powertalks voor ma-
ma’s

Daniëlle Koudijs richtte 
Power to the Mama’s in 
mei 2016 in haar eentje 
op. Gewoon om haar er-
varingen als moeder van 
zich af te schrijven. Dat 
leidde al snel tot vele 
volgers waardoor onder-
steuning nodig werd. En 
inmiddels heeft Power to 
the Mama’s een team dat 
voor het grootste deel 
vrijwillig meewerkt aan 

het platform. Power to the 
Mama’s deelt eerlijke en 
oprechte verhalen, over 
alles waar we mee te ma-
ken krijgen in het moe-
derschap Moeder zijn is 
prachtig. Je kinderen zijn 
de leukste. Maar soms... 
is moeder zijn super uit-
dagend. Zijn er momenten 
die niet zo leuk zijn. Daar 
zijn wij heel eerlijk over. 
En we willen je helpen de 

focus te verleggen en te 
kijken naar die plek waar 
je de beste power kunt 
krijgen. 
Niet onze maar Zijn Po-
wer!

SEMINAR MET DANIËLLE KOUDIJS

Reisinformatie
Op de website van Emmaus staat  een routeadvies:  http://www.emmausbezinningscen-
trum.nl/ Auto’s parkeren op de parkeerplaats achter het hoofdgebouw. Volg de pijlen.



Zet de datum in je agenda en volg ons op Facebook www.facebook.com/4allfestival Voor vragen kunt u mailen naar festival@rafael.nl

✔ Voor zover dat mogelijk is vragen we jullie een  
 eigen (camping)stoel mee te nemen
✔ Zelf lakens, hoeslakens, kussensloop en hand 
 doek meebrengen. Eventueel te huur voor  
 €6,50 (laken) en €3,- (handdoek)
✔ Zelf campingbedje meenemen voor baby’s/
 peuters
✔ Koffi e, thee, limonade, ontbijt (bij overnachting) 

en BBQ (voor weekendgasten en dag gasten op zater-
dag) zijn inbegrepen in de prijs. Andere consumpties 
zijn tegen betaling te verkrijgen. Het afrekenen kan al-
leen met festivalmuntjes. Het verkooppunt voor deze 
muntjes is bij de infostand. 

Veel meer praktische informatie vindt u op: 
https://rafael.nl/veel-gestelde-vragen-festival-2018

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR BEZOEK AAN HET FESTIVAL

IN- EN UITCHECKEN FESTIVAL 
Arrangement Registratie Sleutel ophalen Sleutel inleveren 
Daggast vrijdag Vr 17.00 – 19.00 n.v.t. n.v.t. 
Daggast zaterdag Za 08.30 – 09.45 n.v.t. n.v.t. 
Avondgast zaterdag Za 19.00 – 19.30 n.v.t. n.v.t. 
Daggast zondag Zo 08.30 – 09.45 n.v.t. n.v.t. 
Gasten vr + za incl. 
Overnachting 

Vr 17.00 – 19.00 Vr  17.00 – 19.00 Za 12.45 

Gasten za + zo incl. 
Overnachting 

Za 08.30  – 09.45 Za 14.45 Zo 12.45 

Gasten vr + za + zo 
incl. Overnachtingen 

Vr 17.00 – 19.00 Vr 17.00 – 19.00 Zo 12.45 

 

Tickets zijn nog steeds te bestellen via onze ticketwinkel: www.rafael.nl/festival 
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