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Het thema van Pinksterfeest 316 is ‘IK BEN’! Jezus zegt dat Hij het brood is 
dat Leven geeft. Hij zegt: ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben en 
wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben’. Een afwisselend programma 
voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Workshops, sprekers en 
muziek in verschillende samenkomsten. In dit programmaboek  kunt u alles 
lezen over de sprekers en bands. De middenpagina bevat het tijdschema. 

Jelle de Kok - 
vrijdag 18 mei in de grote tent
Elk mens gaat ergens voor.  Dat kan zijn voor 
vriendschap, een baan, plezier, God, etc.
Wat zijn de onderliggende drijvende krachten 
hiervan? En wat kunt u hierover leren van Jezus? 
Deze vragen komen aanbod op vrijdagavond.

Hadassa Praise Ureterp - 
vrijdag 18 mei in de grote tent
Hadassa Praise is ontstaan uit een door God 
gegeven droom van aanbidding in Ureterp.
God laat ons in de Bijbel zien dat Hij voor Zijn 
volk zorgt.  Hij is niet altijd zichtbaar, maar Hij is 
aanwezig! 
Filmavond en kampvuur - vrijdag 18 
mei Level-up & Next-Level
Voor de tieners zal de film: “Miracles from heaven” 
worden getoond in de Level-up tent. De jongeren 
hebben een filmavond in de Next-level tent: 
“Where Hope Grows”. Dit zal worden afgesloten 
met een kampvuur.

Gebed en Ministry

Op Pinksterfeest 316 is er veel aandacht voor 
gebed en ministry (persoonlijke voorbede). 
Er is een Gebedstent op het terrein waar u alle 
dagen terecht kunt. U kunt daar zelf bidden 
of even tot rust komen bij het kruis. Of u kunt 
gebeden opschrijven en in een gebedsdoos 
doen. Er is gelegenheid om voor u te laten 
bidden. Op verschillende tijden zijn er deze 
dagen mensen aanwezig die graag met u willen 
bidden. 

Maak gerust gebruik van dit ministry gebed 
zodat u bemoedigd wordt of de liefde van de 
Heilige Geest mag ervaren.

Voor de vroege vogels is er van zaterdag t/m 
maandag een gebedsbijeenkomst om 8:00 uur. 



David de Vos - zaterdagochtend 19 
mei in de grote tent
Op 16-jarige leeftijd begon David de Vos, naast zijn 
werk als bakker, te spreken. Zijn verlangen om de 
boodschap van Jezus te delen met zoveel mogelijk 
mensen. Davids manier van spreken is recht voor z’n 
raap, eenvoudig en toegankelijk voor alle leeftijden. 
Waar hij ook spreekt ter wereld, zijn boodschap en 
passie zijn dezelfde: Jezus leeft en wil een relatie met 
jou.

LAUD - ochtendsamenkomsten en 
zondagavond in de grote tent
“Wij zijn LAUD, een groep jonge muzikanten 
uit Groningen die samenkomsten begeleidt met 
aanbidding. ‘Laud’ betekent ‘Lofprijzen’. Dat is 
precies de reden waarom wij nu al een aantal jaar 
met veel plezier muziek maken. Door het spelen 
en zingen van liederen willen we God prijzen en 
vertellen over de liefde van God.”

Kinderfeest op de zaterdag, zondag 
en maandagochtend
Speciaal voor de kinderen is er tijdens de 
samenkomsten in de ochtend een kinderfeest. Elke 
leeftijdscategorie heeft een eigen tent. 

Agnes Huizinga - zaterdag- en 
zondagavond + workshop op zondag
Agnes Huizenga geeft inleidingen over geestelijke 
groei en doet wekelijks overdenkingen op Groot 
Nieuws Radio. Agnes is stafwerker Gebed voor 
New Wine, een beweging die kerken toerust in het 
werk van de Heilige Geest.

One Choice - muziek in de Next-level 
tent en samenkomst zaterdagavond
“Hoe vet zou het zijn dat door aanbidding levens 
veranderd worden? Dat we daarnaast Jezus mogen 
aanbidden en een stukje kunnen proeven van zijn 
heerlijkheid? Dat we Jezus, onze God, mogen 
verhogen door onze passie voor muziek? Dit is ons 
doel als vriendengroep. Wij zijn benieuwd wat God 
gaat doen tijdens Pinksterfeest 316.”

Strugglerun voor mannen, 
jongeren en tieners - 
zaterdagmiddag 
Outdoor Bakkeveen heeft een uitdagende 
expeditie gemaakt in en om het terrein van 
het Pinksterfeest voor iedereen vanaf  de 
middelbare school. Ga met een team op pad 
en ga de uitdagingen aan die je tegenkomt. Dit 
kunnen fysieke- en denkopdrachten zijn. Voor 
iedereen iets om zijn of haar steentje bij te 
dragen aan een goede afloop van de expeditie.
 
Geef je op via pinksterfeest316.nl met 
teamnaam, leeftijden en aantal personen.  Een 
team bestaat uit maximaal 8 teamleden. Het is 
ook mogelijk om je als individu of een kleinere 
groep op te geven. Doe dit snel want er zijn 
een beperkte aantal plaatsen beschikbaar.

Vrouwenprogramma  
Wie ben ik? Wie is IK BEN?
Zaterdagmiddag
Janita Seinstra en Petra van der Berg geven een 
interactieve workshop speciaal voor vrouwen. 
Als vrouw vervullen we allemaal diverse rollen 
in ons leven en deze worden beïnvloed door 
ons denken. Wie ben ik? En wie is Ik ben?
Door ons denken te  vernieuwen krijgen we 
in deze workshop nieuwe handvatten en een 
frisse kijk op deze twee vragen. Verlangt u 
er naar om met een frisse kijk naar jezelf te 
kijken, kom dan naar onze workshop.



Zaterdag 19 mei

Kinderen Level-Up  
(brugklas - 17 jaar)

Next-level 
(17+) 

Celebration 
(Volwassenen)

10:00 uur |
Kinderfeest 

10:00 uur | 
David de Vos en Laud

14:00 uur |
 Strugglerun voor mannen, tieners en jongeren

14:00 | 
Wie ben ik? 
(Vrouwen)

19:30 uur |
Agnes Huizenga 
en One Choice

22:00 uur | 
Worshipnight met One Choice
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Vrijdag 18 mei

Kinderen Level-Up  
(brugklas - 17 jaar)

Next-level 
(17+)

Celebration 
(Volwassenen)

20:00 | Film “Miracles 
from heaven” en 
kampvuuravond

20:00 |  Film “Where 
Hope Grows” en 
kampvuuravond

20:00 |  Jelle de Kok & 
Hadassa Praise Ureterp

20:00

21:00

22:00

23:00

Programma
Timetable



     Maandag 21 mei

Kinderen Level-Up  
(brugklas - 17 jaar)

Next-level 
(17+)

Celebration 
(Volwassenen)

10:00 uur |
Kinderfeest 

10:00 uur |
Coen Nuijten

10:00 uur |
Fedor Christiaanse 
en One Choice

10:00 uur | 
Hans Maat en Laud

12:30 uur Liefdesmaaltijd

10:00

11:00

12:00

13:00

Zondag 20 mei

Kinderen Level-Up  
(brugklas - 17 jaar)

Next-level 
(17+)

 Celebration 
(Volwassenen)

10:00 uur | 
Kinderfeest

10:00 uur |
Margreet Feitsma

10:00 uur | 
Joop Gottmers
en One Choice

10:00 uur |
Kees de Vlieger en Laud
+ avondmaal

14:00  uur | Theater
Matthijs van Vlaardingen

14:00  uur Workshops 1 14:00  uur Workshops 1 14:00  uur Workshops 1

15:45 uur Workshops 2 15:45 uur Workshops 2 15:45 uur Workshops 2

19:30 uur |
Gerard Hamstra

19:30 uur |
Coen Nuijten 
en One Choice

19:30 uur |
Agnes Huizenga en Laud
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Kees de Vlieger -  zondagochtend 
20 mei  + workshop zondag
“Samen met mijn vrouw hebben wij de passie om 
mensen tot persoonlijk geloof in Jezus te laten 
komen en Hem op een radicale wijze als Zijn 
discipelen gaan volgen. Op de conferentie spreek ik 
over die geweldige Persoon die ons leven, gaven en 
kracht wil geven, namelijk God de Heilige Geest. 
We gaan met elkaar vanuit Gods Woord ontdekken 
hoe we Hem persoonlijk mogen ontvangen en hoe 
we met Zijn kracht vervuld kunnen worden. We 
hebben dit immers allemaal nodig om de Here Jezus 
en Zijn Koninkrijk te kunnen dienen!”

Margreet Feitsma -  zondagochtend 
20 mei in de Level-up tent
“Mijn naam is Margreet, een gepassioneerde 
volgeling van Jezus. Ik verlang naar een beweging 
van jonge mensen die in elk aspect van hun
leven Jezus willen volgen. Ik ben benieuwd wat God 
ons deze zondag wil gaan geven!”

Joop Gottmers -  zondagochtend 
20 mei in de Next-level tent
De voormalige boxer Joop Gottmers neemt de 
tieners op zondagochtend mee in zijn getuigenis 
over Jezus.  Joop gebruikt zijn verleden als een 
getuigenis, een waarschuwing en een bemoediging. 
Iedereen die gevangen zit in een verslaving of in 
een levenspatroon, kan uit Joop zijn verhaal moed 
vatten en hoop krijgen.

Viering avondmaal op 
zondagmorgen 20 mei
Het verlangen van Pinksterfeest 316 is om 
de eenheid in Jezus Christus tastbaar en 
zichtbaar te maken. Wat is er mooier om dat 
ook samen te vieren; Het brood staat voor zijn 
lichaam en de wijn voor zijn bloed wat staat 
voor het nieuwe verbond.  Jezus zegt: “Ik ben 
het brood dat leven geeft”. Wij geloven in een 
krachtige uitwerking door samen de maaltijd 
te houden.

Workshops zondagmiddag 20 mei 
- tieners en jongeren
Voor de jongeren en tieners zijn er op 
zondagmiddag verschillende workshops:
handlettering, schilderen, boxclinic door Joop 
Gottmers en “Online met God” door Coen 
Nuijten. 

Natuurlijk mogen de jongeren ook aansluiten 
bij de workshops voor de volwassenen.



Gerard Hamstra - zondagavond 20 
mei in de Level-up
“Hallo iedereen, mijn naam is Gerard Hamstra.
Daar waar geen hoop meer was, heeft God nieuwe 
hoop gegeven. Eind 2012 heeft Jezus mij bevrijdt 
van de duisternis in mijn leven. Hij heeft mij in 
ere hersteld en een nieuw leven gegeven. Mijn hart 
wordt geraakt als ik mensen zie opbloeien wanneer 
ze terug komen bij hun Maker. Er is een uitweg, ook 
voor jou!”

Antsje van der Gaast - zondag 20 mei
Sinds 2016 heeft Antsje haar eigen praktijk aan 
huis, Tankber Coaching. Ze begeleidt mensen die 
in ontspannenheid willen leven en een liefdevolle 
steun willen zijn voor anderen zonder dat het 
teveel energie kost. Van een stressvol leven naar een 
dankbaar leven! Op zondagmiddag geeft zij een 
workshop “Verantwoordelijkheid en loslaten”

Coen Nuijten - zondagavond Next-
Level en maandagochtend Level-up
Coen Neijten heeft op 20-jarige leeftijd Jezus 
leren kennen. Hij had direct een enorme passie 
voor God en is dat niet verloren. Op een leuke en 
aantrekkelijke manier vertelt hij jong en oud over de 
liefde van Jezus. Coen komt spreken bij de tieners 
over zijn passie, de liefde van Jezus. 

Fedor Christiaanse - maandag 21 mei 
Next level tent 
“Wij zijn Fedor, Minke, Talitha, Joëlle en Meira 
Christiaanse en wonen sinds drie jaar in Almere-
Buiten. Naast mijn werk als Jongerenwerker 
in Almere ben ik sinds begin maart werkzaam 
voor Teens in Mission van Operatie Mobilisatie. 
Daar mag ik tieners uitdagen en helpen om Jezus’ 
liefde bekend te maken in hun eigen stad en ver 
daarbuiten!”

Hans Maat - maandagochtend 19 mei 
in de grote tent
Hans Maat is directeur van het Evangelisch 
Werkverband (EW) en initiatiefnemer van There is 
More! Met bevlogenheid dient hij de Protestantse 
Kerk in Nederland om gemeentes (opnieuw) 
vertrouwd te maken met de werking en de gaven 
van de Heilige Geest, in het bijzonder genezing, 
bevrijding en profetie. 

Workshops volwassenen 
zondag 20 mei 
Op de zondagmiddag zijn er verschillende 
workshops waar u aan mee kunt doen. De 
workshops zijn verdeeld over twee rondes. 

Ronde 1 - 14:00 uur:
“Verantwoordelijkheid en loslaten” 
door Antsje van der Gaast.  
Hoe kan ik in mijn dagelijks leven de juiste 
keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen 
en hoe moet ik dingen aan God overlaten?

“Geloven op maandag” 
door Kees de Vlieger 
Hoe kunnen we leven in de kracht van Jezus? 
In deze gaan we kijken hoe we dit kunnen 
toepassen in ons dagelijks leven. 

“Hoe kun je groeien in Gods stem verstaan” 
door Agnes Huizinga 
We kijken naar blokkades die ons in de weg 
kunnen staan om de stem van onze Vader te 
kunnen horen. We luisteren naar wat de Bijbel 
erover zegt en gaan met elkaar luisteren naar 
wat Hij te zeggen heeft.

Ronde 2 - 15:45 uur:
“Nieuw leven in de dorpen”  
door  Arnaud Dijkstra, Arend Kroes en  
Willem Jongsma.
We geloven, dat God een plan heeft voor 
Noord Nederland waar we aan mogen gaan 
bouwen. In deze workshop zullen wij iets 
vertellen van onze ervaringen en zal er ook 
ruimte zijn de ervaringen te delen.

“Vaderhart” 
door Janny Huizenga
God houdt zoveel van ons, Hij noemt ons Zijn 
lieve zonen en dochters! Maar hoe komt het 
dat we vaak niet leven vanuit die wetenschap 
dat we zijn lieve kinderen zijn? Bij die vraag 
zullen we in deze workshop stilstaan.

”De betekenis van het Koninkrijk voor de 
kerk en je persoonlijk leven”    
door Jan de Jong 
Wat is het koninkrijk van God? Is het al 
gekomen? Hoe kunt u het binnengaan?
Jezus is gekomen om het Koninkrijk 
van God te laten zien. 

Janny Huizenga - zondag 20 mei 
God houdt zoveel van ons, Hij noemt ons Zijn 
lieve zonen en dochters! Maar hoe komt het dat we 
vaak niet leven vanuit die wetenschap dat we Zijn 
lieve kinderen zijn? Bij die vraag zullen we in dez 
workshop “Gods Vaderhart” die gegeven zal worden 
op zondagmiddag 20 mei stilstaan. 



Locatie
U kunt het Pinksterfeest 316 vinden aan de 
Ald Duerswâld 4a, 9241 WN  Wijnjewoude. 
Het Pinksterfeestterrein zal duidelijk 
aangegeven worden met bewegwijzeringing. 
Het terrein is goed toegankelijk met de auto en 
de fiets. 

Eten en drinken
Tijdens Pinksterfeest 316 kunt u in de tent 
terecht voor koffie, thee, fris, belegde broodjes, 
warme snacks en nog meer. De verkoop van 
het eten & drinken gaat met munten welke te 
koop zijn op het terrein. Er is een pinapparaat 
aanwezig. 

Pinksterfeest 316 wordt o.a. mede mogelijk gemaakt door:
Een volledig overzicht van alle sponsoren en partners kun je vinden op www.pinksterfeest316.nl

Entree / giften
Pinksterfeest 316 is gratis toegankelijk zodat 
iedereen het Pinksterfeest kan bijwonen, ook 
de mensen met een smalle beurs.  Om dat 
mogelijk te maken doen we een beroep op u om 
als bedrijven, kerken en bezoekers om ons te 
sponsoren. 

Dit is mogelijk via een donatie op 
NL92RABO.0140.2913.42 t.n.v. Stichting 
Unite in Christ o.v.v. Pinksterfeest 316.

Tijdens de samenkomsten worden collectes 
gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Pinksterfeest 316: Workshops, sprekers en 
muziek in verschillende samenkomsten voor 
jong en oud. “Echt een dagje uit voor het 
hele gezin”. 

Johannes 3:16: Want God had de 
wereld zo lief dat hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft.

Kamperen
Voor het eerst is het deze editie van 
Pinksterfeest 316 ook mogelijk om op 
het Pinksterfeestterrein te overnachten. 
Gezelligheid en verbondenheid met 
andere Pinksterfeestbezoekers en 
vrijwilligers.  Reserveer een kampeerplaats 
via www.pinksterfeest316.nl

Vrijwilligers gezocht
Pinksterfeest 316 is een feest wat we 
samen willen bouwen. We nodigen u uit 
om met ons te bouwen. Op de site kunt u 
zien op welke plekken u kunt meewerken 
en geef u op!

MEER INFORMATIE OP: 
WWW.PINKSTERFEEST316.NL


