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‘Een weekend vol 
ontmoeting, 

verdieping, workshops, 
sprekers en muziek
 voor jong & oud.’

www.pinksterfeest316.nl



Programma
Overzicht

Welkom op Pinksterfeest 316! Een weekend vol inspirerende samenkomsten en 
workshops voor jong en oud. 

Het volwassenprogramma is in de Celebration-tent. Voor de kinderen is er een apart programma verspreid 
over verschillende groepen die ingedeeld zijn op leeftijd; Benjaminplein kinderen t/m 3 jaar, Kingkids 
groep 1 t/m 4,  Cornerstone groep 5 t/m 8. Daarnaast is er in de Next Level tent heel veel te beleven voor 
tieners en jongeren. 

  19:30 - 22:00 uur
▶ Noordermannenavond met Bert Reinds en de 
Noordermannenband. Het onderwerp van deze dienst is: 
‘Come as you are’ - Celebration tent
▶ Vrouwenavond met Hadassa en Close Encounter. Het 
onderwerp is: ‘Come as you are for woman’,  - Cornerstone 
tent

  20:00 - 22:00 uur
▶ Meet and greet groep 5 t/m 8 - Kingkidstent
▶ Gezellige avond voor tieners en jongeren met kampvuur  
- Next Level tent en buiten

  08:00 - 08:45 uur
▶ Gebedsbijeenkomst voor de vroege vogels - Gebedstent

  10:00 - 12:00 uur
▶ Samenkomst met Martijn Dekker en Laud 
Thema: Kom bij Mij, Jezus ontvangen. - Celebration tent
▶ Kinderoppas aanwezig voor kinderen
▶ Bijbels programma voor kinderen van groep 1 t/m 4 en 
groep 5 t/m 8

  12:00 - 14:30 uur
▶ Meeting met lunch voor voorgangers, leiders en 
belangstellenden over ‘Een in Christus als getuigenis’ met 
ds. Gerbram Heek. - Celebration tent
▶ Clown Kokkie - Op het buitenterrein
▶ Vanaf 12:30 uur muziek door Aron Veninga - Op het 
buitenterrein

  14:00 - 17:00 uur
▶ Outdoor Bakkeveen met ontspannings- en 
sportactiviteiten voor 12 jaar en ouder - op het buitenterrein
▶ tot 16:00 uur. Spelactiviteiten speciaal voor kinderen 
(buiten, of bij slecht weer in de kindertenten)

  15:00 - 16:15 uur
▶ Verdiepingsmoment met Karim Landoulsi over ‘Power of 
One’ - Next Level tent

  19:30 - 21:30 uur
▶ Samenkomst met Karim Landoulsi en SIGN over ‘Leven 
met Jezus geeft een leven in vrijheid. - Celebration tent

  21:30 - 23:00 uur
▶ Kampvuuravond voor tieners en jongeren.
Om 22:00 uur komt Karim Landoulsi langs bij het 
kampvuur voor een ontmoeting - Op het buitenterrein

          VRIJDAG 3 JUNI           ZATERDAG 4 JUNI



3-6 juni 2022 

  08:00 - 08:45 uur
▶ Gebedsbijeenkomst voor de vroege vogels - Gebedstent

  10:00 - 12:00 uur
▶ Samenkomst met Kees de Vlieger & Laud over het thema 
‘Het is Pinksteren’ met viering - Celebration tent
▶ Kinderoppas aanwezig voor kinderen
▶ Bijbels programma voor kinderen van groep 1 t/m 4 en 
groep 5 t/m 8.
▶ Samenkomst voor tieners en jongeren met Boaz 
Kerkmeester over ‘Why Jesus’ - Next Level tent

  12:00 - 14:00 uur
▶ Clown Kokkie - Op het buitenterrein
▶ Vanaf 12:30 uur muziek door Double Brothers - Op het 
buitenterrein

  Middagprogramma vanaf 13:30 uur
▶ 13:30 - 15:30 uur Bloei wandeling: Wandelen door de 
natuur met Jezus.  - Startpunt Pinksterfeest 316 terrein
▶ 14:00 - 15:30 uur Poppentheater TOV voor groep 1 t/m 4 
en theater Knettergek voor groep 5 t/m 8. 
▶ 14:00 - 17:00 uur Fifa toernooi voor de tieners en jongeren 
- Next Level tent
▶ 14:00 - 17:00 uur Workshop ‘Never miss a change to 
dance’ door Marloes Veenstra van DANCE SHAPE Joure 
- Pagode tent
▶ 14:00 - 15:30 uur ‘Genezing en bevrijding’, door Kees de 
vlieger  - Celebration tent
▶ 14:00 - 15:15 uur ‘Jezus volgen: Altijd, Overal in alles’, 
door Janita Seinstra - Stretchtent op het middenterrein
▶ 15:45 - 17:00 uur ‘Spreekt God vandaag nog, en hoe?’, 
door Jan Huizenga - Celebration tent
▶ 15:45 - 17:00 uur ‘van burn-out naar uitbreken uit 
je cocon’, door Marijke van Dijk - Stretchtent op het 
middenterrein

  19:30 - 21:00 uur
▶ Ruimte voor samen zingen, ontmoeten en elkaar spreken
- Op het kampeerrerrein

  19:30 - 21:30 uur (jongeren en tieners)
▶ Samenkomst met Andre van der Meer over Prison Break 
- Next Level tent

  21:30 - 23:00 uur
▶ Kampvuuravond voor tieners en jongeren 
- Op het buitenterrein

  08:00 - 08:45 uur
▶ Gebedsbijeenkomst voor de vroege vogels - Gebedstent

  10:00 - 12:00 uur
▶ Samenkomst met Christian Tan & Laud over het thema 
‘Met Jezus erop uit trekken in de kracht van de Heilige 
Geest’ - Celebration tent
▶ Kinderoppas aanwezig voor kinderen
▶ Bijbels programma voor kinderen van groep 1 t/m 4 en 
groep 5 t/m 8
▶ Samenkomst voor tieners en jongeren met Dick Bikker en 
band over ‘Toolbox meeting’ - Next Level tent

  12:00 uur
▶ Lunch en afsluiting van het Pinksterfeest316 weekend 
voor jong en oud - Op het buitenterrein

          ZONDAG 5 JUNI           MAANDAG 6 JUNI



ETEN EN DRINKEN
Tijdens Pinksterfeest 316 kunt u in de tent terecht 
voor koffie, thee, fris en verschillende broodjes. De 
verkoop van het eten en drinken gaat met munten 
die te koop zijn op het terrein. Er is een pinapparaat 
aanwezig.

GEEF UW GIFT
Pinksterfeest 316 is gratis toegankelijk zodat 
iedereen het Pinksterfeest kan bijwonen. Tijdens 
de samenkomsten worden collectes gehouden 
ter bestrijding van de onkosten.

Wil je ons financieel helpen? 
Dit is ook mogelijk via een donatie op 
NL92RABO.0140.2913.42 t.n.v. Stichting 
Unite in Christ onder vermelding van 
Pinksterfeest 316.

Welkom bij Pinksterfeest 316
‘Een weekend vol met bemoedinging, verdieping, 
workshops, sprekers & muziek voor jong & oud.’

MEER INFORMATIE OP: 
WWW.PINKSTERFEEST316.NL

ROUTE & ADRES
 
Je kunt het Pinksterfeest 316 vinden op 
de Ald Duerswâld 4a in Wijnjewoude. 
Het Pinksterfeestterrein zal duidelijk 
aangegeven worden met borden. Het 
terrein is goed toegankelijk met de 
auto en de fiets. 

JOHANNES 3:16 
Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

SPONSOREN 
BEDANKT!
Pinksterfeest 316 kan niet bestaan zonder
alle sponsoren en partners. Wij willen
iedereen hartelijk bedanken! Een overzicht
van de sponsoren is te vinden op
www.pinksterfeest316.nl/sponsorspartners


