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Het schilderij op de voorkant is speciaal gemaakt voor
deze conferentie. Xandra raakte geïnspireerd door
Hooglied 2 vers 10: Mijn geliefde gaat tot mij spreken:
Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom (NBG
vertaling).
Ook de kleuren zijn bewust gekozen: het gouden staat
symbool voor het goddelijke, de heiligheid en Gods
tegenwoordigheid, en het gele weerspiegelt Zijn licht, Zijn
belofte, vreugde en warmte. Een mooie kern van wat wij in
dit weekend op het oog hebben; dat Hij gaat spreken en
dat jij tevoorschijn komt. in al je pracht, met al je
zwakheden: Zijn geliefde dochter!!!!

voorkant
ontworpen
door

Xandra 
Storm

 

INITIATIEFNEEMER EN ORGANISATOR VAN
CONFERENTIE OPEN UP

Net 55 jaar geworden, 35 jaar getrouwd en twee
volwassen kinderen. Door de disfunctionele gezinssituatie
in mijn verleden heb ik verwondingen opgelopen die God
langzaamaan heeft genezen. De inzichten en
openbaringen die Hij daarbij gaf en mijn interesse in de
psyche van de mens heeft erin geresulteerd dat ik sinds
juli 2018 een eigen Pastorale Praktijk heb. Met
verwondering mag ik kijken naar wat God in
mensenlevens aanraakt, verandert en vernieuwt. Door
God gedreven en door mijn eigen verlangen, om wat ik
geleerd heb op grotere schaal uit te delen, organiseer ik
deze conferentie. Mijn verlangen voor jou is dat je naast
ontspanning en gezelligheid, ook een stuk genezing en
bevrijding in je ziel en lichaam mag ontvangen.

Ik ben 
Charlotte



ENKELE KERNWOORDEN VOOR DIT WEEKEND

TEAM  WORK

  
Even voorstellen; Ik ben Monique van
Zuidam; 61 jaar. Ik ben al bijna 14 jaar oma
en tijdens de conferentie een half jaar
weduwe, na 39,5 jaar huwelijk. Ik ken
Charlotte door het samen bidden in het
gebedshuis van Bonfire. Ik werk in de zorg.
Mijn hobby's zijn; bijbelwoordzoekers
ontwerpen tijdens mijn stille tijd,
fietstochten maken , tuinieren en de Heer
(aan)bidden. 

thuis voelen 
           ontspannen
                        veiligheid
                                  ruimte (in) nemen
                                        doorbraak in Koninkrijk
                                                 kwetsbaarheid
                                                             openheid      
                                                                       overgave
                                                                                    leven
 

Ik ben Monique



TEAM  WORK

Hoi, ik ben Ilse
Team work!

Deze conferentie zou er
niet kunnen zijn zonder
een geweldig team! Zij
hebben met de
voorbereidingen mee
gedacht, mee gebeden
en meegewerkt!

Ze zullen er dit weekend
helemaal voor jullie zijn.
Ieder op hun eigen plek,
op hun eigen manier, 
met hun eigen gaven; de
één meer op de
voorgrond, de ander wat
meer achterop, maar
allen zetten ze zich voor
de volle 100% met liefde
in.

Graag stelt dit super
team zich aan jullie voor.

Ik ben 38, 
moeder van een 
13 jarige zoon. 
Ik heb een hele 
moeilijke tijd 
achter de rug. 
Het heeft mij 
dieper en dieper 
bij het hart van 
mijn Vader gebracht.
Ik heb gezien hoe Hij voorziet, hoe Hij mij
beter kent dan wie ook en hoe Hij liefdevol
mijn gebroken hart heelt. We hebben
allemaal ons verhaal, we hebben allemaal
onze weg met Hem te vinden. Wat mooi als
we dan samen een weekend op weg gaan
en elkaar bij Zijn hart mogen helpen
brengen. Ik wil graag naast je staan dit
weekend. Er voor je zijn zoals veel vrienden
naast mij gestaan hebben de afgelopen tijd.
En samen in Gods aanwezigheid ontdekken
wat Hij voor ons klaar heeft liggen, zodat
we met Hem Zijn Koninkrijk zichtbaar
maken.



Ik ben Phillian
Vriendin, gebedsmaatje, ex-collega, en ex-cliënt van
Charlotte. Nu toch weer een beetje collega, omdat ik mag
meewerken aan dit vrouwen-weekend! Ik ben gevraagd
om de aanbidding te verzorgen, iets waar ik heel
gepassioneerd over ben. Aanbidding heeft alles te maken
met ontmoeting met God. In die ontmoeting komen we
tot onze ware bestemming. We vinden er alles wat we
nodig hebben en meer. Ik ben benieuwd en vol
verwachting, hoe Hij zichzelf dit weekend aan ons zal
openbaren, en hoe dit onze levens zal veranderen.

Hoi, ik ben Gerdie
Ik ben  33 jaar en zo dankbaar met wie ik mag zijn in Jezus!
Hij is mijn Redder, Verlosser en Genezer en ik prijs Hem
voor wie Hij is en Zijn grote liefde voor jou en mij!
Leuk om je te ontmoeten tijdens het weekend. Ik zie
ernaar uit en naar samen God ontmoeten. Hij weet wat
we nodig hebben en ik verwacht grote zegen vanuit Hem
voor jullie allemaal; mooie dochters van de Allerhoogste.
😍

Ik ben Franciska
Ik ben Franciska, 48 jaar, moeder van 2 jong volwassen
kinderen, echtgenoot van Hendry; vriendin, geestelijke
zus en gebedsmaatje van Charlotte. Ik ben  leerkracht en
sta voor een kleutergroep. Samen met Phillian mag ik
jullie voorgaan in mijn passie: aanbidding! God wil een
relatie met ons, ons ontmoeten en zijn liefde aan ons
kwijt. Een thema waar God op dit moment in mij mee
bezig is, is mijn eigenheid leren kennen, accepteren
waarderen en omarmen. Daar wil ik jullie graag in mee
nemen. We zijn allemaal unieke, mooie vrouwen van 

  We mogen Hem aanbidden, gewoon zoals we zijn.
God.



VRIJDAG
18.30 - 19.30
19.30 - 21.30

21.30

AANKOMST, INCHECKEN, KOFFIE MET LEKKERS
WELKOM, AANBIDDING, KENNISMAKEN, ONDERWIJS
GOD IS ONZE SCHEPPER, GEMAAKT NAAR ZIJN BEELD
GELEGENHEID VOOR GEBED EN ONTSPANNING

Z
A
T
E
R
D
A
G

08.15 - 09.00
09.30 - 10.40

10.40 - 11.00
11.00 - 12.00

12.00 - 12.20
12.20 - 13.30

13.30 - 14.00
15.00 - 17.30

18.00 - 19.00
19.30 - 21.30

21.30

ONTBIJTBUFFET
AANBIDDING EN ONDERWIJS
ONTWIKKELING EN AFWEERSYSTEMEN

PAUZE
AANBIDDING EN ONDERWIJS
EMOTIES

PAUZE
AANBIDDING EN ONDERWIJS
WONDEN EN ZONDEN

LUNCHBUFFET
TIJD VOOR CREATIVITEIT EN ONTSPANNING

DINER
AANBIDDING EN ONDERWIJS
GEESTELIJKE WERELD

GELEGENHEID VOOR GEBED EN ONTSPANNING.

PROGRAMMA



ZONDAG

08.15 - 09.00
09.30 - 11.30

11.30 - 13.00

13.00 - 13.45
13.45 - 15.15

15.15 - 17.00

 
18.30 - 19.30

ONTBIJTBUFFET
AANBIDDING EN ONDERWIJS
IDENTITEIT, GAVEN EN BESTEMMING
WORKSHOP 'KLEUR', CREATIVITEIT
EN/OF TIJD VOOR ONTSPANNING

LUNCHBUFFET
WORKSHOP 'KLEUR' , CREATIVITEIT
EN/OF TIJD VOOR ONTSPANNING
AANBIDDING, GETUIGENISSEN
HEILIG AVONDMAAL, AFSLUITING WEEKEND

DINER (EXTRA BIJ TE BOEKEN)

PRAKTISCHE REGELS

 

-  VOEL JE THUIS
-  PAK GERUST WAT LEKKERS UIT DE RECHTER KOELKAST
-  ZET ZELF JE BEKER/GLAS OF BORD IN DE VAATWASSER
-  WANNEER JE LIEVER IN DE RUST ONTBIJT OF LUNCH NUTTIGT, KUN JE 
   JE BORD MEENEMEN NAAR JE KAMER OF NAAR BUITEN OP HET TERRAS.
-  WANNEER JE BEHOEFTE HEBT AAN EEN PRAATJE, KOM DAN GERUST
   NAAR ÉÉN VAN DE TEAMLEDEN.



Op het weekend zal een tafel met crea spullen staan waarbij je op ieder
moment van de dag aan kunt schuiven en je creativiteit de volle loop kunt
laten gaan. Je kunt op deze manier ontspannen of God's Aanwezigheid
zoeken of datgene verwerken waar de Heilige Geest met jou mee bezig
gaat dit weekend. Ook zullen in de loop van het weekend workshops
aangeboden worden, waarbij je onder kleine (video- of teamlid) aanwijzing
georganiseerd aan de slag gaat met bepaalde materialen, tekst of
onderwerp.

Playmobil therapie is eigenlijk een vorm van 
communiceren met behulp van Playmobilpop-
petjes in plaats van met woorden. Door de juiste 
vraagstelling en de poppetjes van een afstandje te bekijken, worden
bepaalde situaties, relatieverbanden of gevoelens inzichtelijk gemaakt. Het
brengt als het ware jouw verhaal in beeld.

Door bewustwording van innerlijke belevingen kun je tot andere inzichten
komen en nieuwe patronen aanleren. Zo ontstaat er uiteindelijk meer
acceptatie, ruimte en vrijheid voor de toekomst.
Een half uur in dit weekend kost € 15,00. Er is nog ruimte om je 
in te schrijven.



Wat mooi is het toch dat jij uniek bent; met je eigen kwaliteiten, valkuilen,
verlangens en uiterlijk. Laat je dat ook zien en weet je hoe jij er op je
mooist uitziet?
In de workshop 'Kleur' gaan we op zoek naar kleuren die bij jou passen; bij
je persoonlijkheid én je uiterlijk. 
Een oppepper voor je zelfvertrouwen en gaaf om met andere vrouwen te
doen!

Ik ben Jolanda de Kok, kleur- en kledingcoach en het is mijn verlangen om
meer vrouwen trots te laten zijn op zichzelf en dat ook te laten zien in hun
uiterlijk. 
Ik ga voor 'Meer Pit in je Outfit'. 

www.jouwpalet.nl

Jolanda de Kok
06-13526955
www.jouwpalet.nl

Laat zien hoe kleurrijk jij bent

Kijk op de website voor 4 tips:  Meer Pit in je Outfit!



Aqua Lilium

Deze  naam is gekozen omdat de waterlelie
zich opent voor het licht en zich sluit voor
het duister. 
Je hebt het nodig je naar God's Licht toe te
keren en je af te keren van de duisternis.
Aqua Lilium geeft naast christelijke
hulpverlening ook Bijbelonderwijs en kijkt
samen met jou hoe je Gods principes
toepasbaar maakt in je leven. Tijdens
gesprekken zijn we beiden afhankelijk van de
Heilige Geest, die jou het beste kent en weet
waar je gaven en je pijnpunten liggen, je
sterke punten en zwakheden.
Wanneer je het idee hebt dat niet alles loopt
zoals je zou willen in je leven, nodig ik je
graag uit voor een kennismakings-gesprek.

  Aqua Lilium betekent Waterlelie

Ik heb een grote liefde voor lezen, voor zowel romans,
trillers als wel studieboeken. Degene die mijn
uitpuilende boekenkast hebben gezien snappen wat ik
bedoel. Ik wil jullie graag laten delen in deze liefde. Dit
doe ik door boeken voor een vriendelijk prijsje aan te
bieden. In de hoop dat jullie er net zo ontspannen en
gezegend door worden als ik. Betaling kan contant of
via een betaalverzoek achteraf.
  

Aqua Lilium betekent Waterlelie

2de hands christelijke boekentafel



Hallo, ik ben Pieter van Baren, man van Gerdie en papa van Moshe. 
Ja, koken is mijn hobby en Charlotte heeft mij gevraagd om tijdens de
weekenden te koken. Vandaar dat ik deze uitdaging aan ga. Ik vind het
leuk om mensen te helpen en op deze manier is het weer eens wat
anders. Mijn grote hulp dit weekend is onze zoon, Moshe!
  

Lieve zussen,
Hier Gerdie van Baren, de vrouw van Peter onze kok😉  en mama van
onze lieve Moshe. 
Ik heb het voorrecht om met mijn kostbare mannen op deze weekenden
aanwezig te zijn als 'Israël Producten verkoopster' en meer.😊 Ik hou van
Jezus en Zijn roots; het Israëlische volk. De producten die ik verkoop
komen regelrecht uit Israël vandaan, bij kleine bedrijfjes waar Joden en
Arabieren samenwerken.  Kom een kijkje nemen en wie weet, kun je
jezelf of anderen blij maken met een bijzonder product uit Israël!

 




