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Hartelijk welkom op de Vechtvallei! 

Dit weekend hopen we een samen met u een heel bijzonder weekend te beleven. We hebben op we verzoek 

van mensen uit allerlei verschillende kerken dit lokale pinkerstervuur willen faciliteren. Er komen dit 

weekend mensen uit het hele spectrum van de kerk samen, van gereformeerd vrijgemaakt tot evangelisch. 

Er zijn mensen uit o.a. Kampen, Urk, Emmen, Vriezeveen, Hardenberg, Andijk en Groningen. Het is geweldig 

om zo een eerste keer hier op de Vechtvallei een dergelijke activiteit te kunnen ontvangen en we hopen echt 

dat we een heel bijzondere tijd mogen hebben. Weet u allen heel welkom!! Als camping bleken we juridisch 

niet gerechtigd om een godsdienstige samenkomst te organiseren. We zijn daarom heel blij met de 

samenwerking met 1Life die als kerk dat wel mag en die juist al heel veel ervaring heeft met het 

organiseren van buitendiensten.  

Dit boekje biedt u het programma van komend weekend: wat, waar, wanneer. Er geldt natuurlijk: vrijheid, 

blijheid. Er zijn een hoop mensen bij elkaar dit weekend en willen we iedereen vragen zijn uiterste best te 

doen om het juist de ander naar het zin te maken. Lekker hoffelijk, lekker het elkaar blij maken. “Ze hadden 

alles gemeenschappelijk…      ” 

Noodnummer bij stroom, medische nood of ander ernstige nood: 06-38241434 (tel.nr. van Aaron). U kunt 

tot 22:30uur inrijden bij de slagboom, maar altijd uitrijden. Vanaf 22:30uur is er avondrust en horen uw 

buren u niet meer. Er zijn bijv. gezinnen met kleine kinderen en die kunnen ’s avonds echt rust gebruiken. 

Gevonden voorwerpen liggen bij de receptie. Als u patat, pizza’s, pannenkoeken of warme broodjes wilt 

afnemen, willen we u vragen dat zo veel mogelijk en zo vroeg mogelijk via de website van De Vechtvallei te 

doen. Dit voorkomt weer samenscholingen en onnodige wachtrijen. Ook kunnen we bijvoorbeeld u 

verzoeken om iets eerder of later e.e.a. op te halen om de capaciteit van de keuken zo goed mogelijk te 

gebruiken. Houtvuur is verboden, op twee locaties na, op de speelweide en op het voetbalveld. Ook geldt er 

hier nog steeds avondrust. Als u lekker aan het napraten bent, dan wel graag zo, dat niemand overlast van u 

ondervind. Over napraten gesproken, dat kan altijd, er zijn zelfs mensen op het erf met een opvallend oranje 

koord om de nek, die graag naar je luisteren. Voel je vrij om hen even aan te spreken. 

Er is i.v.m. de drukte een extra sanitair voorziening geplaatst tussen plek 89 en 49.  

Deze is bedoeld voor mensen die gebruik maken van het volleybalveld.  

Wilt u uw afval goed scheiden in papier, glas en rest? Wilt u het restafval en het papier zo klein mogelijk 

maken? Dit omdat de opslagcapaciteit van de ondergrondse containers beperkt is? Denk aan blikjes en 

drinkpakken plat maken, patatbakjes in elkaar stapelen, flessen de lucht eruit en dan de dop erop, 

vuilniszak voor het sluiten de lucht eruit en plat drukken en daarna sluiten.  

Parkeer uw auto zo veel mogelijk op uw eigen gehuurde plaats. Er worden ook daggasten verwacht en die 

zullen op de parkeerplaats willen parkeren. Bij overloop van de eigen parkeerplaats, zullen we gebruik 

maken van het erf van onze overbuurman, wat goed zal worden aangegeven. 

Mensen die EHBO hebben of medisch onderlegt zijn, verzoeken we zich te melden bij de receptie.  

U draait mee in een app groepje dat via de app op de hoogte gebracht wordt van een mogelijke calamiteit. 

Houdt u a.u.b. aan de geldende RIVM richtlijnen m.b.t. corona.  

Verdere mededelingen of spelregels zullen mogelijk worden gepubliceerd op de informatieborden.  

Namens ons hele team, van horeca, receptie, groen en schoonmaak: hartelijk welkom  

en een heel goed weekend toegewenst!  

Vriendelijke groeten, Annemarie en Aaron Stapel 



Even voorstellen kinderprogramma groep 1-6 
Hey hoi!   
 
'Het komt door Jezus', wist je dat? Het komt door Jezus dat wij geliefd zijn, dat God altijd bij ons is en dat 
Zijn licht door ons heen mag schijnen. Wat een gaaf nieuws heh!?   
Dit gave nieuws zullen wij in dit Pinksterweekend aan jullie vertellen. Het hoofdthema zal zijn 'Het komt 
door Jezus!'.   
 
De kinderdienst zal geleid worden door een team bestaande uit vrijwilligers van het Kinderplein van 
Opwekking in samenwerking met 1LifeKids. Wij zullen onze krachten bundelen om een gevarieerd 
programma neer te zetten. En weet je wat handig is? Je kan ons op de camping al herkennen, want wij 
hebben een heel mooi paars T-shirt aan.  

Zwaai je even naar ons als je ons ziet?   
In de dienst gaan we liedjes zingen, zoals 'Het allerleukste liedje' en 'God heeft een plan met je leven'.  Ook 
gaan we luisteren en kijken naar bijbelverhalen. Zoals een verhaal over een man die heel graag dichtbij 
Jezus wilde komen. Maar hij had 1 probleem: hij was te klein en kon Jezus niet zien.   
Weet jij al hoe hij dit probleem oploste en wat hij toen leerde? We gaan het zien dit weekend...   
We gaan ook horen van kinderen. Niet uit de bijbel, maar kinderen zoals jij! Zij vertellen over Jezus in hun 
leven. Doet Jezus ook iets in jouw leven?   
 
We hebben er heel veel zin in dat je komt dit weekend. Dus doe je kleren aan, eet je ontbijt op, poets je 
tanden en trek je schoenen aan. Dan ben je om 10 uur welkom in de kantine. We kijken naar je uit!   
 
Paarse groetjes, het KidsTeam   
 
p.s. aan alle ouders: als u uw kind brengt, wilt u dan zorgen dat hij of zij een polsbandje om heeft met uw naam en 
nummer erop? Dan kunnen wij u altijd bereiken mocht het nodig zijn. Alvast bedankt!   
De polsbandjes zijn beschikbaar bij de receptie of 's ochtends bij de kantine.   

 

Het hoofdprogramma wordt ondersteund door 1life ( www.1life.nl ) 
 

Wie zijn wij ?  

1LIFE bestaat uit mensen die vol passie leven voor Jezus en die jou hier graag meer over vertellen. 

ZIJN WIE JE BENT 

Je mag jezelf zijn zoals je bent. Geniet van de samenkomsten, diensten en activiteiten en vooral van het 

prijzen van God en Koning Jezus in prachtige liederen onder begeleiding van onze lofprijs & 

aanbiddingsteam en begrijpelijke en praktische uitleg van Gods Woord waar je direct wat mee kan. 1LIFE is 

een evangelische beweging - de kerk dat zijn wij als christenen samen wereldwijd. 

1LIFE wil een plek zijn of op een plek, locatie aanwezig zijn waar Gods liefde alomtegenwoordig merkbaar 

is. Waar mensen zullen zien wie Jezus is, dwars door onze levens heen. Waar mensen Jezus Christus leren 

kennen en een relatie met Hem op gaan bouwen. Waar iedereen zal groeien in vrijheid, geloof en kennis. 

Waar jong en oud samen hun gaven en talenten gaan inzetten om een bloeiende en groeiende gemeente te 

zijn, waar iedereen zich vrij en thuis voelt. Vanuit dit verlangen heeft God ons als 1LIFE samengevoegd met 

mensen die het verlangen hebben om een pinkstervuurtje te laten ontstaan op camping de Vechtvallei. We 

zijn door Hem bij elkaar gebracht en geloven dat God een groot werk wil doen in deze regio.  

  

http://www.1life.nl/


Programma Vrijdag 21 Mei 

20.00 uur 

 
Samenkomst met Ruben Flach  
Er is iets met ZIJN naam 
 

Ruben Flach (52) is getrouwd met Mirjam en samen hebben ze twee 
volwassen kinderen. Ruben geeft sinds 2014 leiding aan het werk 
van Stichting Opwekking. Daarnaast spreekt hij in samenkomsten 
door het hele land. Hij groeide op op het zendingsveld en kreeg de 
liefde voor Gods koninkrijk met de paplepel ingegoten. Zijn passie is 
om mensen te motiveren om in de volheid van Gods plan te leven, 
vol van de Heilige Geest. Jezus geeft zijn discipelen de opdracht om 
uit te gaan en in zijn naam het evangelie te prediken. Hij geeft ze 
mandaat om dat te doen zoals Hij dat deed. In ZIJN naam, de naam 
van Jezus, trekken zijn leerlingen de wereld van die tijd in. Ze 
prediken het evangelie en de kracht van Jezus' naam wordt 
zichtbaar. Hoe gaan wij, zijn discipelen in de 21ste eeuw, hiermee 
om? Beseffen we wat het mandaat ‘in MIJN naam’ betekent voor 
ons leven en de roeping die wij hebben? 

Hoofdveld grote scherm 
 
 
 
 
 
 
 
    

21.45 uur Aanbiddings- en gebedsconcert 

Kantine  

 

  



Programma Zaterdag 22 Mei 
 

10.00 uur 

Samenkomst met Joseph Dimitrov  
De naam is functioneel, nuttig en onmisbaar 
 
Joseph Dimitrov is rector van de Continental Theological Seminary 
(CTS) in Brussel, waar hij al 25 jaar jonge mensen uit meer dan 30 
landen onderwijst en traint. Daarnaast spreekt en preekt hij op 
conferenties en seminars in Europa en de Verenigde Staten. Hij is 
getrouwd met Iveta, en heeft een zoon en twee dochters. Hoe de naam 
van Jezus gebruikt wordt om te leven in overwinning is wezenlijk 
onderdeel van de boodschap van en verhalen in Handelingen en de 
brieven. De naam van Jezus functioneert niet in een geestelijk vacuum. 
Essentiële onderdelen als geloof, redding en kracht kunnen niet zonder 
die naam. Kortom: de naam is functioneel, nuttig en onmisbaar! 
 

Hoofdveld grote scherm  
 
 
 
 
 
 

10.00 uur  Kinderprogramma Groep 1-6 Kantine  

12.00 uur Seminar ( onder voorbehoud) Stream in de Kantine 
 
12:00 tot 
17:00 uur 

 
Boekenhandel Heijink en Torenbeek Glas in Lood * 
en Houtkunst expositie en gebedsnoot , Wiebe van Dingen * 

 
Veranda bij de kantine 
Prieël voor de ooievaar 

13.30 uur Seminar: Wim Hoddenbagh Invloed in de maatschappij 
 
Hoofdveld grote scherm 
  

13:30 uur 
 
13:30 uur  
 
15.00 uur 

Activiteit Kinderprogramma Groep 1-6  
 
Activiteit 11 t/m 16 jaar  ( o.a. Vossenjacht ) 
 
Sing-in Vierhouten o.l.v. Marcel en Lydia Zimmer 

Verzamelen bij de Kantine 
 
Verzamelen bij de Tjiftjaf 
 
Hoofdveld grote scherm 

17.00 uur Kinderplein TV: KABOEM voor 4 -7 jaar Stream in de Kantine  

17.30 uur Kinderplein TV: JUMPKIDS voor 8 -12 jaar Stream in de Kantine  

19.00 uur Teenzone live met Foppe Wiersma Stream in de Kantine  

 
 
20.00 uur 

 
Samenkomst met Godwin Arhin, Ruben Koudstaal, Eline Bakker  
The highest name 
 
Op zaterdagavond diepen Godwin Arhin, Eline Bakker en Ruben 
Koudstaal het thema 'The highest name' uit. Godwin Arhan is 
jeugdleider in hart en nieren. In 2018 werd hij door de EO uitgeroepen 
tot ‘de leukste jeugdleider’ van Nederland. Eline Bakker is 30 jaar Naast 
het moederschap zingt en schrijft ze aanbiddingsliederen, en werkt ze 
in een brasserie. Op zaterdagavond spreekt ze over Gods Naam als 
toren waar wij in mogen rennen en veiligheid vinden, zoals staat in 
Spreuken 18:10. We verlangen er allemaal naar om veilig te zijn dus hoe 
passen we deze Bijbeltekst toe? Ruben Koudstaal is 28 jaar en 
getrouwd met Jolien. Ruben maakt deel uit van het visieteam van 
Youth.Opwekking. 

Hoofdveld grote scherm 
 
 
 
 
  

21.00 uur 
LIVE 

Kampvuuravond - Bijbelstudie met Richard Grevelink  
 
1LIFE veld    
 

www.boekhandelheijink.nl/  

www.torenbeekglasinlood.nl/  

www.gebedsnoot.nl/  

  

http://www.boekhandelheijink.nl/
http://www.torenbeekglasinlood.nl/
http://www.gebedsnoot.nl/


Programma Zondag 23 Mei 
 

10.00 uur 

Samenkomst met Henk Stoorvogel  
en viering heilig avondmaal De Heilige Geest is... 
 
Henk Stoorvogel begeleidt organisaties en individuen in de zakelijke-, 
onderwijs- en kerkelijke wereld op het gebied van leiderschap en 
spreekvaardigheid. Rondom de persoon en de werking van de Heilige 
Geest bestaat veel onwetendheid en verlegenheid. Moet je super 
charismatisch zijn, als teken dat je vol bent van de Geest? Wie is de 
Heilige Geest en wat doet Hij in het leven van de gelovigen? Aan de 
hand van de bijzondere gebeurtenissen op de eerste Pinksterdag laat 
Henk zien wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. 

Hoofdveld scherm 
 
 
 
 
  

 
 

10.00 uur Kinderprogramma Groep 1-6  Kantine  

12.00 uur Seminar ( onder voorbehoud) Stream in de Kantine 

 
13.30 uur 

 
Seminar: Gilbert Thera Het werk van de Heilige Geest 
Gilbert Thera (42) is getrouwd met Sharon. Hij is voorganger van 
re:connect, een gemeente in Haarlem en geeft samen met een team 
leiding aan Youth.Opwekking, het jongerenwerk van de 
Pinksterconferentie. Gods Geest wil ons vandaag de dag nog steeds 
leiden, sterker nog: Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 14 en 15 dat 
iedereen die door de Geest wordt geleid, een kind is van God. Dus het 
is zelfs een voorwaarde. Maar hoe ziet dat eruit? Welke lessen 
kunnen we leren wanneer we kijken naar de Bijbel? 

Hoofdveld grote scherm 
 
 
 
 
  

 
13:30 uur 
 
13:30 uur 

 
Activiteit Kinderprogramma Groep 1-6 ( Happy Stones zoeken) 
 
Activiteit 11 t/m 16 jaar  (o.a. sport/spel en levend stratego ) 

Verzamelen bij de Kantine 
 
Verzamelen bij de Tjiftjaf  

 
15.00 uur  
LIVE  

 
1LIFE dienst & aanbidding met 1LIFE BAND   
Spreker Richard Grevelink - Elke knie buigt door Zijn naam 
Richard Grevelink is samen met zijn vrouw Anne verbonden als 
leidersechtpaar aan de christen gemeente 1LIFE in Vriezenveen. 
Richard heeft een enorme passie voor het evangelie en heeft die 
bediening ontvangen mede doordat hij in zijn jonge jaren uren, 
dagen en nachten de bijbel heeft bestudeerd. Het Woord heeft hem 
daardoor zo geraakt dat hij nauwelijks zijn nieuwsgierigheid naar 
wat God te zeggen heeft kon bedwingen. Hij dient de Here "vol gas" 
en wil niets liever dat jij de almachtige boodschap aanneemt en je 
bekeert tot de allerhoogste Koning.  

 
Hoofdveld Live 
programma 
 
 
 
  

 
16.00 uur 

 
Seminar ( onder voorbehoud) Stream in de Kantine 

17.00 uur Kinderplein TV: KABOEM voor 4 -7 jaar Stream in de Kantine 

17.30 uur Kinderplein TV: JUMPKIDS voor 8 -12 jaar  Stream in de Kantine 

19.00 uur Teenzone live Stream in de Kantine 

20.00 uur 
Gebeds- en genezingsdienst met David de Vos  
There is power in the name! Stream in de Kantine 

 
19.30 uur 
LIVE 
 
21:00 uur  

 
Sing in met de band Reasons uit Vriezenveen  
met een "korte" krachtige boodschap door Richard Grevelink  
 
Kampvuuravond voor 11 t/m 16 jaar  

 
Hoofdveld Live 
programma 
 
1LIFE veld 

  



Programma Maandag 24 Mei 
 

We proberen de drukte met het uitchecken te spreiden. 

Graag uitchecken voor 11:00 uur bij de receptie , u mag wel uw tent/kampeermiddel op het terrein laten staan  

De slagboom blijft die dag open , zodat u zonder tag kan uitrijden. 

 

10.00 uur 

Samenkomst met Jirska Alberts Tussen nu en nog niet  
 

 
Als kind vertelde Jirska Alberts haar poppen over Jezus. En over 
Hem spreekt ze nog altijd het allerliefst. Jirska is getrouwd met Jefta 
en moeder van Lieke, David en Norah. Familie, vrienden en kerk, de 
Evangelie Gemeente Zeist, zijn belangrijk voor haar. Ze werkt voor 
Compassion, een organisatie die kinderen in extreme armoede 
steunt. Jezus maakte alle dingen nieuw. Er wacht je een volmaakte 
wereld en flitsen van dat koninkrijk zijn nu al zichtbaar. Tussen nu en 
nog niet raakt Hij mensen aan en brengt herstel. Hij nodigt je uit om 
mee te doen in die missie. 

Hoofdveld scherm 
 
 
 
  

 
10.00 uur  

 
Kinderprogramma groep 1-6 Kantine  

13.30 uur 

 
Seminar: Jan Pool Wat is waarheid   
 

 
Jan Pool is 67 jaar en ruim 40 jaar getrouwd met Marijke. Zij hebben 
4 kinderen en 4 kleinkinderen. Met zijn liefde voor Jezus en voor het 
Woord van God inspireert hij mensen om God te zoeken en dicht bij 
Hem te blijven. Dat doet hij als spreker, mentor en schrijver. We 
leven in een verwarrende tijd waarin veel mensen niet meer weten 
wie of wat ze moeten geloven. Leven we in de eindtijd? Moet ik me 
wel of niet laten vaccineren? Wie kun je nog echt vertrouwen in deze 
tijd? Welke bronnen zijn betrouwbaar? Kun je nog wel geloven wat 
de kranten schrijven? En hoe betrouwbaar zijn de facebookberichten 
die jij leest? Wat is waarheid in deze wereld van fakenieuws en 
hoax? 

Hoofdveld scherm 
 
 
 
 
 
  

15:00 uur Einde programma 

 
 

We danken u voor uw aanwezigheid dit pinksterweekend  

en we hopen u vaker op ons familiepark te mogen begroeten. 



 


