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Zwolle, december 2019 

 

Goede boodschap 
 
Beste lezer, 
 
Wij staan aan de vooravond van 2020. Dan is het uitkijken naar, verwachten. In het Bijbelboek Jesaja 
hoofdstuk 52 gaat het ook (ver)wachten, over een vreugdebode “…die vrede aankondigt en goed 
nieuws brengt,…” (vers 7). Die woorden hebben toekomstperspectief, brengen hoop.  Wij hebben met 
Kerst gevierd, dat die woorden werkelijkheid zijn geworden: Jezus’ komst naar de aarde. Jezus die alles 
op alles zette om het volmaakte geluk te brengen. Niet door kracht en macht, maar door zich 
kwetsbaar en klein te maken.  
 
Tegelijkertijd mogen wij die woorden uit Jesaja uitleven en spreken. Als herauten, dienstknechten, 
kinderen van Hem. Niet alleen, maar met Hem, met allen die Jezus volgen, mogen wij ook brengers zijn 
van de goede boodschap en van Zijn vrede, shalom.  
 
Wij zien levens van tieners veranderen. Gevoelens van boosheid en negatief gedrag veranderen in 
mildheid en geluk. Van onvrede naar vrede. Als je vraagt naar de reden weten ze die niet meteen te 
duiden. ‘Sinds ik bij jullie kom’ hoor ik wel eens terug. Ik geloof dat het Zijn shalom is die deze jonge 
mensen verandert. Ze leren God kennen.  
 
Onze missie in 2020 blijft onveranderd. Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ Zwolle 
jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Vanuit geloof dat elke jongere in Zwolle de kans 
verdient Jezus te leren kennen, Hem te gaan volgen en om thuis te komen bij de Vader.   
 
Waar wij dit doen? In Diezerpoort, Aa-landen en nu ook Westenholte. Hoe wij dat doen? Met 75 
vrijwilligers en in verbinding met kerken. Door vijf keer per week met een pannakooi erop uit te 
trekken in combinatie met inloopavonden, meidenavonden, maatjeswerk, samen muziek maken en 
een jongerenkamp. Daarnaast ondersteunen wij gezinnen en tieners die in armoede leven financieel 
en praktisch. Wij blijven gebedsavonden, Bijbelstudies, huddels, vrijwilligersweekenden en vieringen 
organiseren om steeds weer bepaald en geïnspireerd te worden bij de bron van al het goede, God.  
 
Helpt u ons mee deze missie mogelijk te maken? Veilig een gift geven via Tikkie, scan de QR code. 
 
Hartelijke groet, 
 
Ronald Welmers 
Teamleider Youth for Christ Zwolle 
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Jongerenwerk	Westelnholte		

Onlangs zijn vrijwilligers Freek en Lydia 
gestart met panna-avonden in 
Westenholte. Lydia vertelt over hun 
eerste ervaringen: 
  
WIJ HOEVEN DIT NIET… 
Diep van binnen overheerst de 
vrijdagochtend na de eerste panna-
avond bij Freek de teleurstelling. De 
jongeren die hij gisteren aansprak, 
reageerden nogal bot: “Pak je 
pannakooi maar weer in, wij hoeven dit 
niet.” Binnen vijf minuten waren ze 
vertrokken. Daar stonden we dan met 
onze pannakooi in een leeg park 
 
RELIGIE OF LIEFDE  
Arian houdt deze vrijdag de weeksluiting 
over ‘Red mij niet’. We bespraken door 
middel van muziek hoe we mensen om 
ons heen niet moeten benaderen met 
religie, maar met liefde. “I'm not 
pointing my finger, I'm holding out my 
hand*”. Op dat moment besefte Freek 
dat dit is wat hij de vorige avond had 
gedaan: zijn hand uitgestoken naar 
jongeren in Westenholte.  
 

Een jongere kan er voor kiezen om die 
hand aan te pakken, maar kan er ook 
om dat niet te doen. Deze jongeren 
kozen voor het laatste. Pijnlijk! Toch 
kozen wij ervoor om de pannakooi wel 
op te zetten en onze handen naar ze 
te blijven uitsteken. Een oefening in 
geduld dus. 
  
VERLANGEN 
Later op de avond hadden we ook 
mooie ontmoetingen met een aantal 
bekende jongeren. Meestal 
schreeuwen ze in het rond en is er 
weinig gesprek mogelijk. Deze keer 
zorgde juist de rust ervoor dat ze open 
waren. Lydia had met alle drie leuke 
gesprekken over hun familie, wat er 
op school gebeurt en hoe ze hun 
toekomst voor ze zien. Tussen de 
gesprekken door werd er door Freek 
en Dennis fanatiek gevoetbald. Al met 
al dus een mooie eerste avond, met 
een verlangen naar meer ontmoeting. 
 
* Casting Crowns – Love You with the 
Truth 

UIT-JAAR	
 
Het is alweer ruim drie maanden 
geleden. De studenten stapten 
nieuwsgierig binnen. Studenten die een 
jaar opzij zetten om te groeien: 
persoonlijk, in geloof en in toekomstvisie.  
 
Inmiddels lijkt het alsof we nooit anders 
hebben gedaan. Uitdagende stages 
worden gedaan en mooie initiatieven 
worden opgepakt. Elke dinsdag krijgen ze 
trainingen waarin ze worden 
geïnspireerd en uitgedaagd en trekken ze 
1-op-1 op met de coach die hen helpt bij 
dit groeiproces.  
 
We horen en zien hoe ze dienen in 
Zwolle, hoe ze zichzelf beter leren 
kennen en nieuwe dingen leren. Het is 
bijzonder om te zien hoeveel mensen 
hun passie en tijd delen om dit te 
bereiken. Hoe ze zich inzetten voor de 
groei en bloei van de studenten van het 
UIT Vormingsjaar.  
 
En wat is het mooi om dat ook 
daadwerkelijk te zien gebeuren. We 
hopen dat 2020 wederom een groeizaam 
jaar mag zijn en er mooie, nieuwe dingen 
mogen worden geplant!  
 

 

	
RYAN* 
Ryan is een jongen van 17 die naar het speciaal onderwijs gaat. Hij is snel afgeleid, 
heeft moeite om zich aan regels te houden en is vrij impulsief. Korte tijd geleden 
kwam hij in aanraking met justitie omdat hij met verkeerde vrienden op straat 
hing. Ook op school ging het minder goed. Ryan, die al geruime tijd naar onze 
activiteiten komt, vroeg of hij bij ons stage kon lopen. Dit heeft hij gedaan en 
afgelopen week kregen we dit mailtje van school: “Ryan is en blijft enthousiast 
over zijn activiteiten bij jullie. Hij vertelde al dat jullie niet meer zonder hem 
kunnen. Fijn om te merken dat hij zich zo fijn en gezien voelt bij jullie. Hij voelt zich 
echt happy en ik merk ook dat jullie voor hem veiligheid en vastigheid betekenen.”   
* Ryan is niet zijn echte naam 
 
YOUNG	LEADERS 
In oktober zijn Eisse en Gerda begonnen met de leadersgroep. Ze leiden een groep 
van 6 jonge leiders, in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Het doel van Young Leaders is 
groei in leiderschap en in geloof. Onderwerpen zijn: gespreksvoering, tijdlijn, 
geestelijk leiderschap, feedback geven en ontvangen, etc. Ze zien dat de jonge 
mensen waar ze mee optrekken mooie stappen aan het zetten zijn.  
 
MOMS	ONLY  
Twee vrijwilligers draaien eens in de twee weken een jonge moeder club. Het is 
bijzonder om met de moeders op te trekken die we jaren geleden zelf als jongere 
ontmoet hebben. Ze spreken onder andere met elkaar over elkaars leefwerelden 
en lezen Bijbelverhalen met de kinderen.   
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