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Secretariaat: 
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Telefoonnummer: 
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Doneren:
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MARTIN BRAND & 
PRAISE UNITED FRIESLAND
Al jarenlang zorgt gospelzanger Martin Brand samen met pianist Henk 
Doest en een enthousiast gelegenheidskoor van Praise United voor een 
swingende zondagavond. 

HHet repertoire is zeer divers. Van Psalmen tot Hillsong, van Black Gospel, via 
Opwekkingsliederen en Hymnes tot speciaal gecomponeerde Nederlands-
talige nummers. Afgewisseld met eigen liedjes van Martin Brand. Ieder jaar 
maakt het  concert ontzettend veel indruk. Samen zingen, bidden en God 
groot maken. Het is elke keer weer een feest!

JOKE BUIS
Alleen de allerbeste liedjes blijven mensen decennialang raken en 
inspireren. Dat geldt zonder twijfel voor de liedjes uit de Johannes de Heer 
bundel. Joke Buis en band brengen in de Concertreeks Johannes de Heer 
oude bekende liederen in een verfrissend nieuw jasje. 

Wat begon als een persoonlijke band met de liedjes uit haar jeugd, haar 
bijgebbijgebracht door haar opa, werd voor Joke Buis een waar passieproject. 
“Wat is het mooi dat er generaties zijn die ons voorgaan, bij de hand nemen 
en ons blijven aanmoedigen om te blijven bidden en vertrouwen op God”, 
aldus Joke. "Ik wil daarvan blijven vertellen en ook met de liedjes van 
‘Johannes de Heer Sessies volume 2’ mijn opa’s nagedachtenis en 
getuigenis levend houden.” Het belooft een avond te worden waar jong 
en oud elkaar vinden in de muziek. 

PINKSTERPLAZA (PINKSTERMAANDAG)
Na het succes van vorig jaar staat opnieuw op Pinkstermaandag 
‘Het Pinksterplaza’ op het programma. 

Op het evenemententerrein zijn er een tal van activiteiten voor jong en oud! 
Er is onder andere een grote en veelzijdige markt met werk van hobbyisten, 
ambachtslieden en kunstenaars en stands van Goede Doelen-organisaties 
en evangelische (boek)winkels. 

NNaast de markt is er de hele middag muziek, een Bezinningsroute in het 
bos, een programma met workshops, en kinderspelen. 



duif

Het thema is dit jaar “Kies Bewust”. Natuurlijk bekend 
van het logo uit de supermarkt, maar het past ook 
goed bij de boodschap van het Pinksterfeest.

In de bijbeIn de bijbel lezen we dat de Here God iedere keer 
weer kiest voor ons mensen. Die keuze is zo bewust 
dat Hij ervoor gekozen heeft om Zelf Mens te worden 
in de komst van Jezus Christus. Ook toen Hij afscheid 
moest nemen van het aardse leven, wilde Hij ons niet 
alleen laten en zond Zijn Heilige Geest.

De De Here God kiest bewust, maar ook de mens doet 
dat. De vraag is hoe maak je die keuze? Door wie of 
wat laat je je leiden? Of doe je alles onbewust en is 
alles toeval in je leven? Vragen genoeg. Misschien 
vind je op deze editie van het Pinksterfeest Veen-
klooster één of meerdere antwoorden op die vragen. 

Het Kies Bewust-logo is inmiddels al weer uit, maar 
Gods keuze voor deze wereld en in het bijzonder voor 
jou is nooit uit. Voel je daarom welkom op het 
Pinksterfeest in Veenklooster om dat feit met ons te 
vieren!

KIES BEWUST
Reyer is de afsluiter van Pinksterfeest Veenklooster 
2017! De artiest slaat een brug tussen het 
hedendaagse worship geluid en zijn voorliefde voor 
moderne muziek, met pop en dance invloeden. 
Aan zijn laatste album werkten Paul Baloche en Kees 
Kraayenoord mee. Eind 2015 won Reyer een Zilveren 
Duif Award. 

Daarnaast is hij een Daarnaast is hij een regelmatig terugkerend gezicht 
op de podia van Soul Survivor, Opwekking en recent 
nog de EO Jongerendag. Zijn muziek gaat de hele 
wereld over.

REYER
De traditionele ‘Dienst te Velde’ is 
voor velen een hoogtepunt van 
het Pinksterfeest. In het sfeervolle 
bos van Veenklooster komen 
honderden mensen voor de 
openluchtdienst samen. 

De dienst wordt geleid door 
ds. Orlando Bds. Orlando Bottenbley. 
Praiseband One Choice 
verzorgt de muziek. 
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