
Pinksterfeest Veenklooster

Zondag: Martin Brand, Henk Doest 
          
Al jarenlang zorgt gospelzanger Martin Brand samen met pianist 
Henk Doest en het enthousiaste gelegenheidskoor van Praise 
United uit de regio voor een swingende zondagavond. Het repertoir 
is zeer divers. Van Psalmen tot Opwekking. Afgewisseld met eigen 
liedjes van Martin Brand. 

Ieder jaar maakt het concert ontzettend veel indruk. Samen zin-
gen, bidden en God groot maken. Het is elke keer weer een feest!

Tickets te bestellen via pinksterfeest.com

Zaterdag: Rockdienst met U2Two
Uniek! Nog nooit eerder was er een rockdienst bij het Pinkster-
feest in Veenklooster. Als we het doen, doen we het goed. 

In deze dienst zijn de psalmen en gezangen vervangen door songs 
van de wereldberoemde band U2. U2two wordt door menig kenner 
een van de beste U2 tributebands ter wereld genoemd. 
“Rockdominee” Jan Andries de Boer heeft als gepassioneerd 
spreker de leiding in deze rockdienst. 
 
Dit moet je meegemaakt hebben! 
Bestel je tickets via pinksterfeest.com

Vrijdag: Survival (leeftijd: 10-16)
 
Kom samen met je vrienden/vriendinnen een geweldige avond be-
leven. Eerst een kort woordje over het thema ‘Jij bent in beeld!’ 
van Elmer Buwalda, met soep en broodjes. En daarna lekker 
klimmen, klauteren, en vooral samenwerken tijdens de survival!  

Na heel wat hindernissen kun je genieten van een welverdiend 
broodje hamburger en de muziek bij het kampvuur. 

Geef je op via pinksterfeest.com 
Voor de leeftijd 10-12 jaar zelf zorgen voor begeleiding.

én Praise United Friesland



Zaterdag 8 juni 2019

Tijd Activiteit Locatie

14:00 uur Concert- en samenzangmiddag 
m.m.v. Kees van Velzen en Westerlauwers Mannenkoor

Grote tent

20:00 uur Martin Brand, Henk Doest, en koor Praise United Fryslân
Inloop vanaf 19:15
Entree € 5,- p.p.
Kaarten reserveren via www.pinksterfeest.com

Grote tent

Zondag 9 juni 2019

Tijd Activiteit Locatie

14:00 uur Fietstourtocht (30 km) - begint en eindigt bij Pinksterfeest Veenklooster Evenemententerrein

20:00 uur Rockdienst U2two & voorganger Jan Andries de Boer 
Inloop vanaf 19:15
Entree € 10,- p.p. met 1 gratis consumptie
Kaarten reserveren via www.pinksterfeest.com

Grote tent

Tijd Activiteit Locatie

Vanaf
09:00 uur

Gospelgroepen
Tot 14:00 uur: Embrace (Ternaard) met Aan Poelstra (Surhuisterveen)
Tot 16:30 uur: Jaïr uit De Westereen

Route bos - 
Evenemententerrein

09:45 tot
12:00 uur

Kinderprogramma
Kindertheater Simon en Zo 
Kinderkoor De Blide Sjongers uit Dokkum

Grote tent

10:00 uur Samenzang Veenkloosterbos

10:30 uur Openluchtdienst  
m.m.v. Jacob Folkerts uit Drachten en Zanggroep FaVor

Veenkloosterbos

12:00 tot
17:00 uur

Pinksterplaza 
Markt, kunstenaars, food/drinks

Blauwe tent / 
Evenemententerrein

12:00 tot 
16:30 uur

Beleefroute
Een interactieve route voor het hele gezin!  
m.m.v. GoBoom – vernieuw, groei & bloei

Veenkloosterbos

Vanaf 
14:00 uur

Kinderspelen  
Sjoelen, blikgooien, schminken e.d.

Evenemententerrein

16:30 tot 
17:30 uur

Joy for People Gospel Choir (Dokkum)
Slotact Pinksterfeest Veenklooster

Grote tent

FUNKLOOSTER FESTIVAL:

Maandag 10 juni 2019

Pinksterfeest Veenklooster

THEMA 

JIJ BENT IN BEELD

We leven in een beeldcultuur. Je kunt het zo gek niet bedenken of we leggen het vast met onze camera’s. Maar waar-
om eigenlijk? Doen we het omdat we niets willen missen? Of om de fantastische kanten van onszelf te laten zien? 

Niet alles kun - en wil je – in een beeld vangen. Eenzaamheid zie je niet. Je gedachten kun je moeilijk fotograferen. 
Toch zijn deze gevoelens ook onderdeel van je mens-zijn. Wanneer je de Bijbel leest dan heeft de mens de neig-
ing zich te verstoppen achter status, houding, grappen, enzovoort. Met Pinksteren wordt duidelijk dat God door de 
Heilige Geest een relatie met jou en mij wil aangaan. Hij wil je opzoeken en je mag bij Hem in beeld komen. 

Tijdens Pinksterfeest Veenklooster mogen we vieren dat we bij God gezien worden; wie of wat we ook zijn. Door de 
muziek, de ontmoetingen, het theater, de workshops, een verkondiging, en het lekkere eten klinkt de uitnodiging 
door om Jezus in je leven toe te laten. 

Van harte welkom!

PROGRAMMA 2019

Tijd Activiteit Locatie

18:30 uur Survival voor jeugd
Na afloop hamburgers en muziek rond het kampvuur
Deelname van 10 tot 16 jaar 
Kosten € 5,- p.p.  incl. 2 drankjes en een broodje hamburger
Geef je op via e-mail: info@pinksterfeest.com

Evenemententerrein

Vrijdag 7 juni 2019

Activiteit Locatie

10:00 uur Tienerprogramma o.l.v. Elmer Buwalda (inloop: 10:00 uur)
Een actief programma met een stukje inhoud en te gekke spellen!

Evenemententerrein

12:00 uur Opening FUNklooster Evenemententerrein

12:30 tot 
13:30 uur

Live muziek Evenemententerrein

13:30 tot 
14:30 uur

Creatieve workshops 
Voor alle leeftijden

Evenemententerrein

14:30 tot 
16:00 uur

Royal Mission: Groeien in geloof
Ontmoeting, aanbidding, en toerusting

Grote tent

16:30 tot 
17:30 uur

Joy for People Gospel Choir (Dokkum)
Slotact Pinksterfeest Veenklooster

Grote tent

Joy for People Gospel Choir Vocalgroep FaVor
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