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Work heart play hard! 
 
Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel – Prediker 3 vers 1 
 
Beste congresganger,  
 
Wat leuk dat je er bent! Graag heet ik je namens ons congresteam van harte welkom. We 
hebben de afgelopen tijd hard gewerkt en zijn enorm trots op het programma dat we voor jou 
hebben gemaakt.  
 
De Prediker zei het al: ‘voor alles is een tijd’.  
Een tijd om te werken, een tijd om te rusten… maar geniet vooral van het leven. In onze tijd zijn 
we als Young Professional veelal druk met allerlei activiteiten. Op zich is daar niks mis mee, 
maar wanneer we naast al dat werken ook tijd nemen om te genieten van wat God ons geeft 
kan dit ons als mens verrijken. Wanneer je dan in je werk en in je vrije tijd volledig geniet en 
met hart en ziel leeft, draagt dit ook bij aan een mooiere samenleving.  
 
Tijdens het congres tref je dan ook fantastische sprekers en zijn er inhoudelijke, creatieve en 
actieve workshops. Hoofd, lijf en hart willen we aanspreken om het voor jou fantastisch te 
maken.  
 
Wij hebben als congresteam deze periode van voorbereiding hard gewerkt, maar ook zeker 
genoten van alle mooie momenten. We willen jou dan ook vragen hetzelfde te doen tijdens het 
congres! Naast het harde werken: geniet vooral, en doe dat met heel je hart!  
 
Namens het hele congresteam,  
 
Froukje de Jong 
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Het congresteam stelt zich voor… 
 
We willen je als congresteam van harte welkom heten op het IMPACT Congres van 2014. Ruim 
een half jaar zijn we met elkaar aan de slag geweest om jou hopelijk een onvergetelijk congres 
te geven! Bij deze stellen we onszelf aan je voor. 
 

Jong, creatief, kritisch en altijd in voor een goed idee, dat is Froukje! Ze geniet van 
projectmanagement en van Vlieland. Haar droombaan is om jongeren te helpen hun talent te 
ontdekken. 
 

Ruben kun je het best omschrijven met allerlei positieve bijvoeglijke namen als vriendelijk, 
inspirerend, aantrekkelijk, intelligent en bevlogen. Hij geniet o.a. van de Schepping en muziek. 
Zijn pianospel kan harten raken! 
 

De zorgzame Margreet werkt het liefst met hart en handen. Als je haar ’s nachts wakker 
maakt, neem dan vooral een kop koffie met caramel mee! Mensen die zichzelf laten zien raken 
haar en in de kerk vindt Margreet rust. 
 

Gert-Jan is te omschrijven als een verfrissende cocktail mix van diverse ingrediënten met een 
stevige nasmaak. In de studententijd beleefde hij de tijd van zijn leven, maar ook nu geniet hij 
volop o.a. van goede contacten. 
 

Onze Spanjaard José geniet van mooie dingen die je even tijd en plaats laten vergeten; een 
mooie pot voetbal, boswandeling of samenzijn met familie en vrienden. Hij reist graag en zou 
wel in een internationale omgeving willen werken. 
 

Als een kind leven vanuit verwondering vindt Mirjam (vdV) heerlijk! Ondanks dat woont zij 
in een ‘grote-mensen-huis’ met tuin, zolder en kelder. Haar tweede thuis ligt in Afrika, waar zij 
veel mooie mensen mocht ontmoeten. 
 

De altijd vrolijke Mirjam 
(vdS) houdt van sport en 
evenementen met een doel, 
zoals het Congres. Haar geloof 
krijgt handen en voeten in het 
zoeken van stilte en 
vrijwilligerswerk. Zij is radicaal 
als het gaat om onrecht en 
menselijk lijden.    
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IMPACT Netwerk 
 
Wij zijn een groeiend en dynamisch netwerk en representeren een nieuwe generatie jonge, 
christelijke professionals die hoopvol en realistisch onze plek in de hedendaagse samenleving 
innemen. We staan als hoogopgeleide en ambitieuze christenen midden in de wereld, nemen 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en werken aan onze carrière. We willen navolgers 
van Jezus Christus zijn en bouwers van Gods Koninkrijk. Daar investeren wij in. We komen 
samen bij verschillende activiteiten waarbij inspiratie, ontmoeting en verdieping centraal staan 
én thema’s als geloof & werk, relaties, kerk, samenleving, leiderschap en karaktervorming aan 
bod komen.  
 
Naast het congres organiseert IMPACT Netwerk de volgende activiteiten in 2014: 
• Zomerborrel  (29 augustus) 
• InspiredRUN (13 en 14 september) 
• IMPACT Next  (11 oktober) 
• Najaarsborrel  (14 november) 
In Rotterdam, Leiden, Groningen, Utrecht, Amersfoort en Zwolle zijn er maandelijks lokale 
borrels. Blijf op de hoogte via Facebook en onze nieuwsbrief! 
 
Cursussen en trainingen 
Leergang ‘Leiderschap met IMPACT’ 
Dit is een eenjarige karaktertraining, bedoeld voor young professionals en ondernemers met 
leiderschapsambitie. Je leert over leidinggeven aan anderen vanuit je christelijke overtuiging. 
De eerstvolgende leergang start op 12 september. 
 
Ontdek de Reis van je Leven! 
Dit is een persoonlijk leiderschapstraject. Het gaat om slimmer leren koersen: van binnenuit, 
vanuit krachtig persoonlijk leiderschap en met de kennis en inzichten die jij onderweg nodig 
hebt. Samen met God. De eerstvolgende reis start op 23 oktober.  
 
Zie voor meer informatie onze website: www.impactnetwerk.nl. 
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IMPACT coaches 
 
Op zoek naar een coach voor persoonlijke en professionele ontwikkeling? Vertrouwd en 
vernieuwend? De IMPACT Coach helpt je te groeien, door barrières heen te breken, vanuit je 
kracht te werken en resultaat te bereiken! 
 
Hieronder staan de IMPACT Coaches die aanwezig zijn op het congres. Zij zijn beschikbaar voor 
individuele coaching. Aanmelden hiervoor kan bij aankomst op het congres bij het 
informatiepunt achter de receptie. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; aanmelding 
vindt plaats op volgorde van inschrijving en ter beoordeling van de betreffende coach. Naast 
deze coaches zal ook Marloes van Houten beschikbaar zijn als coach. Elders in dit boekje is 
meer informatie over haar te vinden. 

 
Henriëtte van Dort 
Verrassend, verbindend, krachtig, sprankelend en excellent 
“Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Benader hem zoals hij kan 
worden en hij zal zo worden.” (Goethe) 
 
 
 

 
 

Menna de Jager  
Warm, scherpzinnig, doelgericht en helder  

Behaal de overwinning op jezelf & je mogelijkheden zijn  
ongekend. 

 
 
 
 
 

Ton Veldhuizen 
Oprecht nieuwsgierig, empathisch, analytisch, confronterend, 
respectvol. 
Coaching: een ontmoeting die leidt tot beweging en groei.  
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Hoofdsprekers 
 

Ben Tiggelaar 
Wie heeft wijsheid? Wie kent de verklaring van de dingen? De wijsheid straalt de mens van het 
gezicht en verandert strenge ogen in een milde blik – Prediker 8 : 1 
 
Ben Tiggelaar is in zijn dagelijkse leven druk bezig met helpen van 
anderen om betere leiders te worden en organisaties beter in te 
richten. Bens handelsmerk is dat hij dat doet door middel van 
praktische en inspirerende adviezen. Op vrijdagavond zal hij het 
congres aftrappen en het thema ‘work heart play hard’ neerzetten. 
Vanuit zijn persoonlijke ervaringen zal Ben je meer vertellen over hoe 
hij het grote verhaal van het christendom terug laat komen in zijn 
werk, en hoe jij dat zelf ook kan doen. Je mag niet alleen braaf luisteren, je mag er ook direct 
mee aan de slag! 
 

Carola Schouten 
Aanmerk het werk van God, wie kan rechtmaken, dat Hij krom gemaakt heeft – Prediker 7 : 13 
 

Carola werkt vanuit een calvinistische instelling: Als je maar hard genoeg 
werkt, kun je wat bereiken. Daarnaast is de vraag: wat wil God met mijn 
leven? Hoe krijgen we de ogen open daarvoor zonder dat we op onze 
handen gaan zitten? Vanuit het Play Heart gaat Carola kijken hoe je kunt 
genieten van je werk als je lange dagen maakt en hoe je ermee om gaat 
als het niet altijd gaat zoals jij het wil. Op zaterdagochtend gaat ze met 
jouw vragen en stellingen hierop in. Het belooft een interactieve lezing 

te worden! Carola Schouten voelt zich aangetrokken tot de benedictijnse manier van leven; 
meer oog hebben voor kleine dingen. Eén van de levenslessen die zij heeft opgedaan is om stil 
te staan te midden van het hectische leven. Ook binnen de fractie van de ChristenUnie komt zij 
tot inzichten. Het zoeken van de wil van God staat bij Carola centraal. Aandacht hebben voor 
de dingen die je doet en die met liefde doen zonder te jagen en te jakkeren. 
 

Jan Eerbeek 
Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet en niet zondigt – Prediker 7 : 20 
 
Jan Eerbeek schreef onder andere het boek ‘’Gaan in het licht van de 
hoop” over zijn ervaringen als justitiepastor. Hoe ga je om met 
mensen die zeven keer achter elkaar de gevangenis in? Waar doe ik 
dat eigenlijk voor? Kan ik niet beter mijn tijd anders vullen?   
Hoe sta je als christen in het leven? Door de bril van het verleden of 
via de bril van de toekomst? Hoe leg je de hoop van jezelf naar 
anderen? Je kunt in de werk je ambitie zien, een droom realiseren. Je 
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wilt hierin de regie houden. Hoe ga je om met je idealen als vakman als je tegelijk ook de 
doelen van de organisatie wil beantwoorden? Jan wil ons in zijn lezing ervan bewustmaken dat 
wij beelddrager zijn van God. We zijn geroepen, gestuurd. En waar we ook zijn, we mogen altijd 
ruimte geven aan een diepere Bron. 
 

Workshopleider Evert Jan Ouweneel 
Wie ontzag heeft voor God, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid 
en ook aan al te veel onrechtvaardigheid - Prediker 7 : 18 
 
Goed dan, je bent een mooie christen, bewogen over dat wat God 
beweegt. Je gaat aan de slag en doet wat je kan om ‘verschil’ te 
maken in deze wereld. Maar dan stuit je op je eigen onvermogen, en 
dat van je omgeving, en je merkt hoe betrekkelijk al je inspanningen eigenlijk zijn. Wanneer is 
het tijd om te zeggen “Het is niet mijn Koninkrijk”? Evert Jan Ouweneel geeft je in deze 
workshop een paar nuttige tips mee, onder het motto zoals hierboven staat vermeld uit 
prediker 7:18. 
 

Mirjam van der Vegt 
Beter één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind – Prediker 4 : 
6 
 

In de viering op zondagochtend gaat Mirjam van der Vegt in op de 
redenen waarom we ons vaak meer op hard werken richten, dan op 
spelen vanuit het hart. Ieder mens wil vrijuit leven vanuit zijn of haar 
verlangen, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. In ons dagelijks leven 
worden we geconfronteerd met verlies en tegenslag en is het soms 
moeilijk om ontvankelijk te blijven leven. Hoe kun je vrij bewegen in een 
wereld waar veel onzeker is? Op welke manier maak je de reis van je 

angst naar je verlangen en durf je het leven aan, in plaats van dat je geleefd wordt?  
(Schrijver en trainer) Mirjam spreekt hierover naar aanleiding van haar nieuwe boek Durf te 
leven en neemt ons mee op een verrassende interactieve reis.  
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Presentatrice Marije van der Knaap 
 
Door als kind al op 3-jarige leeftijd in musicals te spelen, staat het 
podium centraal in het leven van Marije van der Knaap (1981). Na de 
theateropleiding te hebben afgerond is ze haar eigen bedrijf gestart 
om dit theater met geloof te verbinden. Als maakster van 
verschillende theaterproducties, actrice en presentatrice weet Marije 
harten te openen en de kwetsbaarheid van mensen als kracht naar 
buiten te brengen. 
 
Via haar bedrijf WaanZinnig Producties is Marije van der Knaap beschikbaar als presentatrice, 
actrice en workshopleider. www.WaanZinnigProducties.nl 
 
Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit 
aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit 
niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. Zaai van de morgen tot de avond. Laat 
je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal. – 
Prediker 11:4-6 
 

Worship met KC band 
Even voorstellen: De KC band! En nee, KC staat niet voor Kei Chaaf, maar voor 
'Kerstconferentie'. Op deze jaarlijkse conferentie van de HGJB stonden we afgelopen Kerst 
voor het eerst in deze samenstelling: het dak ging eraf. Met een breed repertoire, muziek van 
ingetogen tot swing en met muzikanten van verschillende kerkelijke achtergronden hopen we 
een divers publiek aan te spreken. Wij zien ernaar uit om met jullie samen te zijn en door 
muziek heen God de eer te geven!  
 

Coach en inspirator Marloes van Houten 
Marloes is expressive arts coach & trainer, onderzoekster, sociaal onderneemster en creatieve 
duizendpoot. Ze rondde opleidingen af op het gebied van dans/theater, ontwikkelingstudies 

(MSc. Hon), en een post- master in "expressive arts for coaching, therapy 
and social change". In 2010 werd ze stilgezet en besloot niet langer voor 
carrièredoeleinden te leven, maar meer vanuit het hart. Marloes is tijdens 
het congres aanwezig als coach, inspirator en workshopleider. Als 
inspirator bedacht ze voor het congres: 'Food4Thought', het 'Vroege 
Vogel' programma, de 'Dans-Drempel-Kraker', en 'De HuisDichter'. WE 
zullen haar dus vaak zien tijdens het congres! Zie voor meer info haar 
website: www.hearttohard.nl 
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Congresprogramma 
 
  

hoofdspreker borrelen en feesten eten en drinken

workshop praktisch facultatief

bedtijd debat vrije tijd

Registreren

@ Hoofdingang

Tweede ronde

Jan

Eerbeek

@ Vorselaer

@ Bibliotheek

Evert Jan

Ouweneel

@ Bibliotheek

10:30 uur

00:00 uur

08:00 uur

08:30 uur

09:00 uur

09:30 uur

10:00 uur

@ Feestzaal/bar

07:30 uur

Marloes van Houten

@ Gaudentia

11:00 uur

11:30 uur

12:00 uur

12:30 uur

16:30 uur

20:00 uur

22:00 uur

EtenstijdTijd van komen

Carola

Schouten

@ Vorselaer

Jan

Eerbeek

@ Kapel

Evert Jan

Ouweneel

Borreltijd

Tijd van samenzijn

Tijd om opgebouwd en uitgedaagd te worden

19:30 uur

Lunchtijd

Workshoptijd, eerste ronde

Tijd voor de openingsceremonie!

@ Eetzaal

Carola

Schouten

@ Kapel

@ Eetzaal

@ Vorselaer (naast de Beukenhof)

Zie voor de locaties het hoofdstuk 'Workshops' elders in dit boekje

Etenstijd

Tijd om stil te staan

14:00 uur

14:30 uur

15:00 uur

V
ri

jd
ag

Z
at

er
d

ag

Tweede ronde

Tweede ronde

Diner

@ Eetzaal

Ben Tiggelaar
Marije

 van der Knaap

@ VosselaerJohan Ter Beek

Bedtijd
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Workshops 
 

1. Hoe kies ik mijn werkgever? – La Verna (2e verdieping) 
Pieter Ravensbergen & Michiel van der Stelt - Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor 
mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. 5 Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin 
een keur van vruchtbomen geplant. – Prediker 2 : 4-5 
 
Verhoogde hartslag, klotsende oksels……. Wat moet ik nu doen? Als ik hierin mee ga dan druist 
dit tegen alles waar ik voor sta in. Maar als ik hier niet in mee ga dan loop ik grote 
risico’s…contract….carrière…Had ik hier maar beter over nagedacht. Van te voren…. 
Herken jij je in één of meer van deze zaken, dan is deze workshop iets voor jou! 
 

2. Waarom werken we zo hard? – Sacristie (begane grond) 
Inger van Nes - Bezie het werk van God: wie maakt recht wat hij krom heeft 
gemaakt? – Prediker 7 : 13 
 
Waarom werken we zo hard? In deze workshop nemen we onszelf onder de loep: waarom 
kunnen we zo moeilijk stoppen met werken? En hoe leren we loslaten en ook dingen aan God 
overlaten? 
 

3. Bezield Leven, Bezield Ondernemen – Feestzaal (begane grond) 
Marloes van Houten & Menna de Jager – There is hope only for the living  – Prediker 9 : 4a 
 
We willen graag met hart en ziel leven én liefst ook werken. Lukt dat? Weet jij wat je passie is? 
Wat jouw ‘ding’ is? Waar je blij van wordt? Wat jou voldoening geeft? In deze workshop ga je 
meer helderheid krijgen over wat je drijft, jouw missie en hoe je die in kan zetten in alles wat je 
onderneemt. Dus zowel werk als privé. 
 

4. Play hard? Speel de Game van je leven!– Vorselaer  
Johan ter Beek - De wijze heeft met deze wijsheid veel meer macht dan tien stadsbestuurders 
samen – Prediker 7 : 19. 
 
YourStory is een nieuw social network en reality game in één. Op zeven belangrijke gebieden 
van je leven ontwikkel je jezelf en voeg je waarde toe aan je omgeving. De techniek hierachter 
heet ‘gamification’; het gebruik van game-design voor het echte leven. In deze workshop leer 
je niet alleen hoe je YourStory kunt gebruiken voor je eigen leven, maar ook hoe je 
gamification kunt inzetten voor missionair werk, kerk, organisaties, school en identiteit, 
vrijwilligerswerk en de participatiesamenleving. Kortom: inhoud, training en spel met de hoog 
innovatieve techniek! Welkom bij YourStory, de game van je leven.  
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5. Wees meester van je tijd – Patronaat (3e verdieping) 
Kris Vermaas - Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? 
– Prediker 3 : 9 
 
Overvolle inbox? Geen idee meer waarvoor je het allemaal doet? Niet in slaap kunnen komen 
vanwege een onrustig gevoel? Bepaalt niet jij, maar je smartphone hoe je dag verloopt? Leer in 
deze korte workshop basistips over hoe je jezelf kunt wapenen tegen tijdgebrek, onrust en hoe 
je je lange-termijn doelen in het oog houdt. Creëer overzicht waardoor je met een voldaan 
gevoel in het leven staat. Kris Vermaas inspireert door op vlotte wijze inzicht te geven in het 
toepassen van time management principes die je helpen om meer grip op je tijd te krijgen. In 
deze training, gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte theorieën, legt hij een nuttige link 
naar de praktische toepassing van de principes op je werk en privé. 
 

6. Taekwon-do – Hemel (3e verdieping) 
Gerard Tijmons - Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam 
gezwoeg onder de zon? – Prediker 1 : 3 
 
Wil je ook ervaren wat hard zwoegen is? Ga de uitdaging aan en maak kennis met Taekwon-do. 
Beleef wat het jou oplevert! Een onmisbare ervaring waar je tijdens het weekend de kans voor 
krijgt onder de bezielende ervaring van Gerard Tijmons! 
Sportkleding vereist; Korte of lange broek en t-shirt. Geen schoenen. 
 

7. Heart to sing freely – Rode Kamer (1e verdieping) 
Henk Kraaijeveld - Er is een tijd om te luisteren en een tijd om te zingen (vrij naar de Prediker) 
 
Iedereen heeft een unieke stem en een eigen klank. En zingen is goed voor de ziel, wordt 
gezegd. Misschien wel juist op stressvolle momenten. Welke klanken heb je zelf eigenlijk in 
huis? Zing je graag, maar durf je niet zo? Of wil je graag alle klanken laten horen die je in huis 
hebt? Wel eens last gehad van een black-out? Naast een workout voor lijf en stem gaan we in 
de workshop over de grenzen van je muzikale mogelijkheden door te oefenen met 
verschillende vormen van improvisatie. Eens horen wat het hart ingeeft… 
 

8. Luisteren; met je oren of met je hart? – Kapel (begane grond) 
Ton Veldhuizen - Er is […] een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken – Prediker 3 : 7b 
 
Luisteren is nog niet zo simpel. En dan gaat het niet om het horen van de woorden, dat lukt 
vaak nog wel. Hoewel, met je hoofd in je mobiel of boek? Om echt te horen wat er wordt 
gezegd, heb je meer nodig dan je oren. Hoe kun je er echt zijn? Hoe ga je in een gesprek de 
diepte in? Dat ga je ervaren.  
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9. Humor & Religie – Bibliotheek (2e verdieping) 
Frank Bosman - Het treuren is beter dan het lachen; want door de droefheid des aangezichts wordt 
het hart gebeterd  – Prediker 7 : 3 
 
Lachen om God, dat is altijd leuk. Moppen over priesters, dominees, Maria en Jozef: een 
onuitputtelijk bron van lol en vertier. Of niet? Grapjes over wat je heel erg dierbaar is, kunnen je 
als gelovigen heel diep kwetsen. Maar kan je als gelovige ook iets leren van 'religieuze humor'? 
Jazeker! 
Deze workshop duurt twee uur, daarom is het niet mogelijk om de tweede ronde te volgen! 
 

10. Voor alles is een tijd – Hieronymus zaal (2e verdieping) 
Charissa Bakema - God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de 
mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind 
doorgronden. – Prediker 3 : 11 
 
In het boek ‘Naked Spirituality’ beschrijft Brian McLaren de geloofsweg die mensen gaan. Hij 
beschrijft de eerste liefde, de complexiteit, het ongeloof, de weerstand en de aanvaarding en 
overgave aan God. En iedere fase is belangrijk om ons te ontwikkelen in ons geloof. Via lezen, 
beelden, schrijven, vragen en gesprek neem je je eigen geloofsleven onder de loep.   
Deze workshop duurt twee uur, daarom is het niet mogelijk om de tweede ronde te volgen! 
 

11. Schilderen: Bijbelstudie met verf en kwast – Vorselaer (voorste ruimte) 
Nelleke Bos - Er is overal een tijd voor ... ook voor creativi-tijd! Er is een tijd om biddend te 
schilderen en een tijd om er daarna van te genieten! (Vrij naar de Prediker) 
 
“Er is een tijd om biddend te schilderen en een tijd om er daarna van te genieten…!” 
Deze workshop heeft zelfs Prediker niet voor mogelijk gehouden…! 
Biddend bijbelstudie doen en deze input proberen te verbeelden met verf en kwast. De output - 
deze ontstane creatie - neem je mee naar huis. Een bijzondere ervaring en een zelfgemaakte, 
tastbare aanmoediging rijker. 
Deze workshop duurt twee uur, daarom is het niet mogelijk om de tweede ronde te volgen! 
 

12. Mountainbiken – Buiten, verzamelen bij parkeerplaats 
Noë Eenkhoorn - Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. – Prediker 9 : 9 
 
Work Hard... Play Hard... mijn workshop gaat voornamelijk over Play Hard, hard genieten dus! 
We gaan lekker crossen door de bossen, genieten van Gods Schepping! En wat is er dan mooier 
om in de natuur te zijn, even lekker mountainbiken. Mooi om je gedachten te ordenen en alles 
te vergeten. Mocht je tijdens deze workshop open staan voor wat meer diepgang, laat je 
verrassen... ;-). 
Deze workshop duurt twee uur, daarom is het niet mogelijk om de tweede ronde te volgen! 
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13. Inspired bootcamp – Buiten, verzamelen voor Restaurant 
Cees Kamphuis 
 
Spelen? Dat doe je buiten! Zeker wanneer het er stevig aan toe zal gaan. Tijdens deze 
bootcamp-workshop van ongeveer een uur gaan we in en rond de tuinen van onze prachtige 
verblijf flink aan de bak om ons lichaam eens een goede training te geven. Met verschillende 
oefeningen gaan we ons lichaam trainen, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van onze 
omgeving, elkaar en onze creativiteit. Plezier is dus gegarandeerd! Geoefende sporter of niet? 
Je bent welkom! Zolang je je sportschoenen, -kleding en sportieve instelling maar meebrengt! 
 Deze workshop duurt twee uur, daarom is het niet mogelijk om de tweede ronde te volgen! 
 

14. Collega's: buitenkans! – Gardiaan (1e verdieping) 
Timo van Opstal en Leon Lammers - Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, 
want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal. – Prediker 11 : 6 
 
Werk je voltijd? Dan besteed je waarschijnlijk ruim een derde van je wakkere week met 
collega's. Buitenkans! Snak jij ernaar die kansen te verzilveren? Kom naar deze workshop! 
Inspiratie. Bemoediging. Ideeën. Daar gaat deze workshop over. 
Deze workshop wordt alleen tijdens de eerste ronde gegeven! 
 

15. (L)aura & Invloed – Middenbeuk (begane grond) 
Laura van Deventer - He has made everything beautiful in its time. Also He has put eternity in their 
hearts... – Prediker 3 : 11 
 
‘Ik voel goede energie als jij binnenkomt.’ Je werkt op plekken en leeft met mensen die jouw 
God niet kennen. ‘Je hebt een mooi aura.’ En ze reageren soms met woorden die niet kloppen 
met ‘het Evangelie’. Toch kun je enorme impact hebben op mensen die jouw theologie niet 
delen. Daniel deed het. Esther deed het. Jij doet het. Hoe? Daar gaat deze workshop over. 
Deze workshops wordt alleen tijdens de eerste ronde gegeven! 
 

16. Wijnproeverij – Middenbeuk (begane grond) 
Jantiene & Albert ter Voorwis - Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn  – 
Prediker 9 : 7 
 
Rank werkt samen met wijnboeren die een hart hebben voor hun wijngaard en de kunst 
beheersen om met weinig toevoegingen wijn te maken. Rank blinkt uit in de eenvoud van 
zuivere wijnselectie. Met die selectie willen we dicht bij de bron blijven, de wijnrank en de 
wijnboer. Het is net als bij een wijnrank een levende selectie. Ieder wijnjaar is uniek en heeft 
een eigen smaak. Wijn is bij uitstek een product om van te genieten. Op die manier willen wij 
met jullie naar wijn gaan kijken. Ik zal praktische wijnproeftips geven, maar vooral wil ik jullie 
een hart voor wijn geven. dat je een gevoel krijgt bij het feit dat wijn een natuurproduct is waar 
je vrolijk van kunt worden.  
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Deze workshop wordt alleen tijdens de tweede ronde gegeven! 
 

17. Geneeskunde een way of life?` - Gardiaan (1e verdieping) 
Tjitte de Jong - Gedenk dan uw schepper in uw jongelingsjaren  – Prediker 12:1 
 
Allereerst het woord zelf, nogal pretentieus, alsof wij kunnen genezen. Waarom kan dit vak 
alles opeisen? is dit altijd nodig? Wat zijn de oorzaken, dat medici “altijd “praten over hun vak? 
Wil je meedoen, dan moet je tijd investeren in onderzoek, in behandeling en in tijd om met je 
patiënten te praten. Je bent nuttig en “helpt” andere mensen: de industrie van de 
“barmhartigheid”. Er is sprake van competitie. Hoe word je de beste? Je boft als je werk mag 
doen, dat je nog leuk vindt ook. Maar ook: hoe wapen je je tegen het overweldigende van dit 
vak. Hoe ga je om met spanningen? Want je hebt te maken met mensen, daar heb je toch alles 
voor over? Hoe interpreteer je die? Je kunt je vergissen met fatale gevolgen. Als laatste: wat is 
je focus: zoals: geld verdienen, roem vergaren, goed doen en wat is dan goed. Is je focus 
patiëntgericht of is je focus behandelgericht? 
Deze workshop wordt alleen tijdens de tweede ronde gegeven! 
 

Performance "Silence & Solitude" – Feestzaal (begane grond) 
Marloes van Houten – There is a time for everything. A time to be quiet and a time to speak  – 
Prediker 3: 1a, 7b 
 
Stilte en je afzonderen? Niet bepaald aantrekkelijk? Of juist wel? Stilte, echtheid en leven 
vanuit bezieling lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Durf jij te vertragen? De mooie 
maar ook ruwe kanten van je hart te exploreren om echt te worden en dieper te verbinden met 
jezelf, anderen en God?  Deze workshop is een interactieve, multimedia performance (dans, 
poëzie, en verhalen), waarin het publiek meegenomen wordt, de stilte in. 
 

Graffiti – Buiten  
Sander van Harten - Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van 
je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je 
doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. – Prediker 11 : 9 
 
Street-Art (graffiti) is een creatieve & populaire manier om gevoelens te uiten. Je kan er al je 
emoties in leggen door gebruik te maken van diverse vormen en kleuren. Het spreekwoord 
zegt: Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen. Daarom doen we het in 
deze workshop op canvas. It’s not a crime, it’s Art. 
 
Deze workshop wordt alleen in de tweede ronde gegeven!  
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Facultatief programma 
 

YourStory & Gamification 
Maak kennis met YourStory en de kracht van Gamification. YourStory is een nieuw social 
network in ontwikkeling waarbij je jezelf kunt trainen op zeven belangrijke gebieden in het 
leven en waarbij je de wereld/mensen om je heen kunt dienen. 
 

Inspired Run 
Hardlopen, klimmen, obstakels overwinnen en sponsors werven. Daar zullen jullie deze 
conferentie toe worden uitgedaagd door het team dat de Inspired Run organiseert. Jullie 
worden uitgedaagd om deel te nemen aan deze 'obstacle run' op 13 september en via 
sponsoring zoveel mogelijk geld voor zowel het Inspired Individuals programma van Tear als 
een sterkere financiële basis voor Impact bij elkaar te lopen (zie www.inspiredrun.nl). Dus doe 
mee met de Inspired Bootcamp workshop of laat je zaterdagmiddag na afloop van de 
workshops verrassen tijdens de ludieke 'mini-Inspired Race'. 

 

'Vroege vogel' - programma 'Stretch yourself' 
(zaterdagochtend) 
We gaan heerlijk wakker worden door te rekken, strekken en 
ontspannen. Zowel je lijf als je mind worden voorbereid op een 
"work heart play hard" congresdagje! #fysieke meditatie 
 

'Vroege vogel' - programma 'Vroeg in de benen' 
(zondagochtend) 
We gaan al wandelend wakker worden met de dauwdruppeltjes nog op de velden. Tijdens de 
wandeling gaan we door middel van interactieve opdrachten reflecteren op de thema's stilte en 

dankbaarheid.  
 

 
 

 

EO-debat 'God en geld' 
Voor het EO-programma 'God in de lage landen' 
zal de Evangelische Omroep opnames maken van 
een debat dat op het IMPACT congres zal worden 
gehouden. Centraal in dat debat staat 'geld': hoe 
ga je als christen om met geld en wat is de relatie 
tussen financieel gedrag, work hard en play hard? 
Via verschillende stellingen word jij als 
congresbezoeker uitgedaagd hierover na te 
denken!   
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Praktische informatie 
 

Huisregels 
 Er mag in het gebouw niet worden gerookt.  

 Eten en drinken is niet toegestaan in de slaapkamers. 

 Houd het gebouw netjes. 

 Breng kopjes/bekers terug naar het restaurant.  

 Buiten moet het vanaf 23.00u fluisterstil zijn. 
 

Slaapkamers 
Bij aankomst heb je een kamernummer ontvangen. De kamers zijn in principe niet op slot. 
Mocht je toch een sleutel willen van je slaapkamer, dan is deze af te halen bij het 
informatiepunt. Daarvoor wordt 5 euro borg gevraagd. IMPACT Netwerk is niet 
verantwoordelijk voor vermissing van eigendommen. In de slaapkamers mag niet worden 
gerookt, gegeten of gedronken. Bij eventuele gebreken aan de slaapkamer verzoeken we je om 
dit uiterlijk vrijdagavond bij het informatiepunt te melden. 
 

Informatiepunt 
Het informatiepunt is buiten de plenaire sessies geopend voor vragen, inschrijving en 
uitschrijving en is te vinden in de gang tussen de receptie en patio. Je kunt hier terecht met 
vragen, voor in- en uitschrijving en om consumptiebonnen te kopen. Hiermee kan ’s avonds 
aan de bar betaald worden. Er kan betaald worden met pin of contant. 
 

Boekentafel 
Zaterdagmiddag is er tussen 16.00 en 18.00u een boekentafel. Hier zijn boeken verkrijgbaar die 
worden aanbevolen door de sprekers. Er zijn machtigingskaarten aanwezig.  
 

Kerkzaal 
De kerkzaal is beschikbaar op vrijdag en zaterdag om je even terug te trekken of stille tijd te 
houden.  
 

Vertrek 
We verzoeken jullie vriendelijk om bij vertrek de kamer netjes opgeruimd achter te laten. 
Mocht je beddengoed hebben gehuurd, dan mag dat op een stapeltje in de kamer blijven 
liggen.   
 

EHBO en noodgevallen 
In geval van nood en voor EHBO en ongevallen vragen we je contact op te 
nemen met Margreet van Rees van het congresteam; 06-27577651. Bij het 
informatiepunt is een EHBO-doos beschikbaar.  Verzamelplaats in het geval van 
een calamiteit is de kloostertuin voor de hoofdingang. 
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Aftiteling 
 

Congresteam 
Froukje de Jong, voorzitter 
José Dominguez, inhoud 
Mirjam van der Sijden, inhoud 
Ruben Tieman, inhoud 
Margreet van Rees, facilitaire zaken 
Gert-Jan van der Maas, financiën 
Mirjam van der Veer, PR en communicatie 

 

Adviseurs IMPACT Netwerk 
Frans van Santen, directeur 
Klaas Jan Hoogendoorn, teamvorming 
Christiaan Mol, website en ICT 
Freek Monsuur, communicatieadviseur 
Maurits van Stuijvenberg, website en sociale media 
Erik Hoekstra, advies thema-strategie 

 

Locatie 
De Beukenhof, Biezenmortel 
(De Nieuwe Klasse Groepsaccomodaties) 
www.denieuweklasse.nl/beukenhof 
Webecom, film 
Audiovisuele voorzieningen: 
Esprolite Sound Productions 
Muziek feest: 
DJ Wouter Bol (www.b-be.nl) 
Bloemstuk podium: 
Hester Boot 

 

Drukwerk 
Imago Prints, Utrecht 

 

Ontwerp logo en huisstijl 
Arjon Tieman 

 

Presentatie 
Marije van der Knaap 

 

Hoofdsprekers 
Ben Tiggelaar 
Carola Schouten 
Jan Eerbeek 
Mirjam van der Vegt 

 

Workshopleiders 
Charissa Bakema 
Johan ter Beek 
Nelleke Bos 
Frank Bosman 
Laura van Deventer 
Noë Eenkhoorn 
Sander van Harten 
Marloes van Houten 
Menna de Jager 
Tjitte de Jong 
Cees Kamphuis 
Henk Kraaijeveld 
Leon Lammers 
Inger van Nes 
Timo Opstal 
Evert Jan Ouweneel 
Pieter Ravensbergen 
Michiel van der Stelt 
Ton Veldhuizen 
Kris Vermaas 
Jantiene & Albert ter Voorwis 

 

Muziek worship 
KC Band  
 
Muzikale ondersteuning zondag: 
Ruben Tieman  
Arnout Kuijt 
Matthea van Hennik 

 
 
En alle andere vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie bijdragen! 
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Het IMPACT congres 2014 is mede mogelijke gemaakt door: 
 

 
 

 
 
 

 


