Programma Festival Helvoirt
28 – 30 juni 2019

VRIJDAG
U-turnband

Mainstage

19.30-21.30

Survival

Concert van de U-turn band.
Vanavond gaat “het dak er af” met onze
"eigen" U-turn band.

Buiten

22.30-00.00

Voor jong én (hopelijk) oud een
survival die samenbindt en het
onderste naar boven haalt.

ZATERDAG
Emmauswandeling

Buiten

7.30-08.30

Plenaire dienst

Wandelen met God; onderweg en er
al zijn! Annemieke van Groos begeleid
ons in een wandeling met God in Zijn
tuin. Laat je inspireren door Zijn
schepping, door Zijn woord, door de
stilte en door elkaar.

Creatieve workshop

Foyer

11.30-12.30

Gabriëlzaal

11.30-12.30

Oase Arnhem

Buiten
Even lekker sporten!

13.30-14.00

Mariazaal

11.30-12.30

In het seminar How can I help vertelt
Rafaël Oase hoe je kunt uitreiken naar
een kwetsbare groep in jouw dorp of
stad.

Lunch

In het seminar Sprekend onderweg
met moslims met Bert de Ruiter gaan
we met elkaar nadenken over hoe we
een naaste kunnen zijn voor de
moslims om ons heen en ons leven met
hen kunnen delen en met hen
onderweg gaan, al sprekend over
Jezus.
Sport & spel

10.00-11.00

Nadine de Vos spreekt in deze
openingsdienst. Haar verlangen is dat
kinderen van God hun identiteit in
Christus uitleven. De aanbiddingsband
uit Almere zal ons in de lofprijs en
aanbidding dienen.

Een creatieve workshop o.l.v. Monique
Huijser. Als deelnemer maak je kennis
met "mixed media", een
schilderkunstige techniek.

Bert de Ruiter

Mainstage

Buiten

12.30-13.30

Lekkere broodjes zijn verkrijgbaar bij
de Foodtruck van Meat Gijs en de
kinderen kunnen ook terecht bij de
camper van Martin Twilt

Peter Dijkstra

Mariazaal

14.00-15.00

Lachgas, ketamine, GHB, christal
meth, XTC, 4-FA, synthetische
cannabis, ritalin, ayahuasca,... er komt
steeds meer bij de laatste jaren...
Waarom grijpen jongeren naar
bepaalde middelen? Wat doet het met
ze? Hoe herken je het? Wat kan je als
ouder of jongerenwerker er aan doen
om jongeren weerbaar te maken?
Verslavingspreventie is hard nodig!

Koop je tickets op https://shop.rafael.nl/4all-festival/

Daniëlle Koudijs

Gabriëlzaal

14.00-15.00

Vrolijk Theater

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

Creatieve Workshop

Foyer

15.30-17.00

Gabriëlzaal

15.30-16.30

Jan Wolsheimer

Mainstage

19.30-21.00

Barbecue

Gabriëlzaal

21.30-23.00

15.30-16.30

Buiten

17.30-19.00

De barbecue wordt verzorgd door
Meat Gijs, de lekkerste BBQ foodtruck
uit Vriezenveen, welke alleen het beste
en lekkerste vlees verkoopt.
Aangekomen bij Gijs, wordt het vlees
perfect gegaard op de smoker.
Heerlijk!

Timzingt

“Voor mij krijgt muziek pas haar
hoogste waarde als het een hoger doel
dient. En voor mij is dat doel het
aanbidden van God.” Reyer (bekend
van de Opwekkingband, diverse
landelijke events en door zijn
uitgebrachte albums) neemt ons mee in
die aanbidding.

Film

Mariazaal

Ontspannen christendom
De boodschap van het evangelie is
meer dan relevant voor de
samenleving van vandaag. Jan
Wolsheimer, directeur van Missie
Nederland.

Het beste voor je kind, maar wat is
het beste?
In dit seminar gaat het over
opvoedvisie, -houding, -handelen en verantwoordelijkheid. Bert is bekend als
coach, mentor, orthopedagoog, spreker
en auteur. Maar bovenal is hij vader van
vijf zoons.

Reyer

14.00-15.00

Vrolijk Theater is een christelijk
kindertheater waarin met behulp van
buikspreken, goochelen en verhalen
vertellen kinderen een geweldig feest
meemaken.

Hoe kan je kleur en vormen toepassen
in je bloemstuk? Hoe kan je het thema
van een dienst onderstrepen met je
schikking? Welke materialen uit je tuin
en van de bloemist combineer je het
beste? Leef je uit in deze creatieve
workshop o.l.v. Linda Groeneveld.

Bert Reinds

Bovenzaal

Bovenzaal

21.30-23.00

Een wervelende mix van muziek en
kleinkunst: hilarische en mooie liedjes,
raak en scherp cabaret, eerlijke en
tedere poëzie.

Vuurkorf

Een rouwende man ontvangt een
mysterieuze, persoonlijke uitnodiging
om God te ontmoeten op een plek die
'The Shack' wordt genoemd.

Buiten

23.00-00.00

Gezelligheid rond de vuurkorf
(onder voorbehoud)

Zondag
Emmauswandeling

Buiten

07.30-08.30

Wandelen met God; onderweg en er
al zijn! Annemieke van Groos begeleid
ons in een wandeling met God in Zijn
tuin. Laat je inspireren door Zijn
schepping, door Zijn woord, door de
stilte en door elkaar.

Plenaire dienst

Mainstage

10.00-11.00

In deze plenaire dienst met aanbidding
onder begeleiding van de band van
Rafaël Almere, spreekt Martin
Koornstra. Enorm gepassioneerd in
het verkondigen van het Koninkrijk van
God met woorden, werken en
wonderen, heeft Martin (vanuit Royal
Mission) al vele mensen getraind
hetzelfde te doen en zal hij ons daar
ook absoluut in uitdagen.

Koop je tickets op https://shop.rafael.nl/4all-festival/

Mark Huijser

Bovenzaal

11.30-12.30

Daniël Sloots

Tijdens het seminar Muziek in de
gemeente neemt Mark Huijser ons mee
naar het hart van aanbidding.

Natasja Naron

Gabriëlzaal

11.30-12.30

Buiten

12.30-13.30

Martin Koornstra

Foyer

14.00-15.15

Sport en spel

Gabriëlzaal

14.00-15.00

Jongeren en Gameverslaving
Wat is gamen, welke type games zijn
er, wat kan gamen doen met de speler,
wanneer spreekt men van
gameverslaving, wat zijn de mogelijke
gevaren van (bepaalde) games, hoe
begeleid je je kind met gamen,
financiën, lootboxen, leeftijdskeuring,
hoe begeleid je je kind als het (teveel)
gamet? Tips en trucs voor ouders.

Afsluiting

Buiten

11.30-12.30

Buiten

13.30-14.00

Even lekker sporten!

Gerda Klaucke

Hoe kan je kleur en vormen toepassen
in je bloemstuk? Hoe kan je het thema
van een dienst onderstrepen met je
schikking? Welke materialen uit je tuin
en van de bloemist combineer je het
beste? Leef je uit in deze creatieve
workshop o.l.v. Linda Groeneveld.

Mark Fioole

Foyer

Groeien in geestkracht
Enthousiast geworden over de
boodschap die Martin deelde in de
plenaire dienst? In dit seminar hoor je
meer.

Lekkere broodjes zijn verkrijgbaar bij de
Foodtruck van Meat Gijs en de kinderen
kunnen ook terecht bij de camper van
Martin Twilt

Creatieve Workshop

11.30-12.30

Wil je weten Hoe jij verschil maakt in
het leven van een ander? Kom dan
naar dit seminar met Daniël Sloots

Gods geld maakt gelukkig In dit
seminar geeft Natasja Naron (directeur
bij het christelijk financieel
adviesbureau Gabriël) meer inzicht in
de Bijbelse wijsheid over geld, krijg je
tips hoe je betekenisvoller met geld kunt
omgaan en wordt het leuker om geld
goed uit te geven.

Lunch

Mariazaal

Mariazaal

14.00-15.00

Gerda Klaucke vertelt over het werk
van Into His Light onder moslims in Ter
Apel. Er zijn prachtige getuigenissen
van hen, welke ook voor ons een
bemoediging zijn en een
aanmoediging om juist voor hen te
bidden.

Mario Dučić

Bovenzaal

14.00-15.00

Meet & greet Mario Dučić, nationaal
leider van Foursquare Kroatië. Hij
vertelt over het missionaire werk in
Kroatië.

15.15-15.45

Evenals vorig jaar sluiten we het Festival weer met een gezamenlijke
activiteit af. Wat het dit jaar gaat worden? …….
We gaan het beleven!

Koop je tickets op https://shop.rafael.nl/4all-festival/

Tijdens het hele festival
Ontmoeting

Huiskamer

tot 01.00

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!

Huis van Gebed

Gebedstent

Indien je bemoediging nodig hebt, een speciale nood hebt of je wilt de mensen
van het Huis van Gebed enkel ontmoeten, kom dan naar de tent

Rafaël Kunsthal

Jacobuszaal

Bekijk wat de creatieve Rafaëlieten onder ons hebben gemaakt.

Koop je tickets op https://shop.rafael.nl/4all-festival/

