
 

 
 
    
 
 
 

     Voorbereiden in het zonnetje!  
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Op zondag 11 maart organiseerden een 
aantal jongeren samen met Gerda een 
jeugddienst in de Vrije Evangelische 
Gemeente. Eén van die jongeren is 
Shavionie (16), die haar stage loopt bij 
Youth for Christ. 
 
BEGIN 
We kennen Shavionie als jongere; in 2013 
ging ze naar Sonrise (sportweek in de 
zomer), waar ze een goede band 
opbouwde met mensen van het team. 
Daarna bleef ze betrokken en kwam 
jarenlang wekelijks bij de panna.  
 
NU 
Nu werkt ze veel bij de McDonalds, maar 
ze is nog wel betrokken bij de meidenclub. 
Bij de 12+ is ze stagiair, bij de 16+ jongere.  

KERK?  
Na afloop van de dienst plannen we een 
momentje om hierop terug te blikken. 
Want wat vond Shavionie er eigenlijk van 
om in een kerk iets te gaan doen? Zelf gaat 
ze meestal niet naar een kerk, maar ze is 
wel vaak in de Huiskamer van YfC te 
vinden. "Het is een fijne plek om te komen 
en het is er gezellig.” 
 
ENG! 
“De kerkdienst organiseren was eng, maar 
wel heel leuk!" Natuurlijk was het 
Bijbellezen voorin de kerk spannend, maar 
veel mensen gaven haar een 
complimentje: "Het was leuk om te horen 
dat mensen vonden dat ik goed had 
voorgelezen, met een rustige stem."  

TIJD 
De dienst zelf ging over 'Tijd'. Nu is 
Shavionie vooral bezig met 
examens voorbereiden en werken, 
maar in de toekomst wil ze zich 
gaan bezighouden met het helpen 
van andere mensen. Op wat voor 
manier weet ze nog niet precies. 
 
NOG EEN KEER? 
Zou ze zoiets als dit dan nog vaker 
willen doen? "Jawel! Het is leuk om 
de dingen die we in de dienst deden 
te bedenken, zoals een quiz en het 
uitzoeken van liedjes." 
 
*Beyoncé en AliB schalden door de 
speakers, evenals Hillsong Young & 
Free, verfrissend!  
 

Youth for Christ & jongeren & de kerk  

Samen optrekken 
 
De Vrije Evangelische Gemeente kiest 
bewust voor intensieve samenwerking 
met YFC. Voorganger Henk van Dam legt 
uit waarom:  
 
‘De VEG ziet een (eerste) opdracht voor 
de “eigen” wijk en dus ook voor 
jongeren. Bij het gestalte geven daaraan 
zijn kennis, ervaring en passie van YFC 
van toegevoegde waarde.  Ruimte voor 
inbreng van YFC in diensten helpt de 
gemeente om zich bewust te blijven van 
wat haar opdracht in de wijk inhoudt en 
is ook bemoedigend voor medewerkers 
van YFC. Een sprekend voorbeeld dus 
van een win-win situatie. ‘ 
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Muziekstudio  
De laatste weken klinken er ineens allemaal klus-geluiden uit de muziekstudio. 
Het is een komen en gaan van een aantal (nieuwe) vrijwilligers die volop bezig 
zijn om de studio af te maken. Aftimmering wordt geplaatst, de ruimte is 
opnieuw geverfd, het interieur wordt aangepast, en nog tal van andere frisse 
ideeën staan op stapel. E. en S. hebben zich vol passie op de studio gestort en 
samen met andere vrijwilligers zorgen zij ervoor dat er binnenkort muziek uit 
de studio zal klinken.  
 
Onderzoek naar geloofsvragen jongeren  
Lydia doet haar afstudeeronderzoek bij ons; ‘In het missionair jongerenwerk 
komen we veel jongeren tegen die zich van alles afvragen over God en geloof. 
Er zijn nu nog geen methodes die aansluiten op de niet-gelovige jongeren. 
Door middel van het onderzoek proberen we hun eigen vragen in kaart te 
brengen, om vervolgens een soort handleiding te ontwikkelen voor de 
jongerenwerkers. Op deze manier hebben de werkers een methode die ze 
kunnen toepassen in het één-op-één-contact met de jongeren. Hopelijk 
kunnen we op deze manier samen met de jongeren op zoek naar de inhoud 
van geloof.  
 
UIT-jaar 
Ook in 2018/2019 bieden we graag weer een UIT-jaar aan. Dus; deel 
bijgevoegde flyer met je broer, vriendin, studiegenoot, buurjongen, 
gemeentelid, sportmaatje of wildvreemde voorbijgangers en maak ze 
enthousiast!  
 
 

Ik, Gerda, heb altijd een zwak voor kinderen die niet 
precies doen wat je vraagt. Jongens of meiden die op 
creatieve wijze de aandacht weten te trekken. Niet 
altijd makkelijk, maar ik geloof dat in elk uitdagend 
kind een schatje schuilt. Zo ook in Giovanni. 
 
Giovanni heb ik in 2009 leren kennen. Een jochie 
van 9 jaar die zorgde dat hij gehoord werd bij de 
pannakooi. Naast zijn grapjes en vrolijke 
begroetingen, zagen we ook een andere kant van 
hem. Kinderen en vrijwilligers werd uitgescholden 
en geduwd. En we hebben hem meerdere keren 
vast moeten houden om ervoor te zorgen dat 
andere kinderen niet in elkaar getimmerd werden. 
 
Na een gevecht ging ik met hem mee naar zijn huis. 
Toen de andere kinderen buiten zijn gezichtsveld 
waren kon hij zijn bravoure ook loslaten en was het 
'schatje' in hem goed zichtbaar. Daar was de lieve, 
kwetsbare en guitige Giovanni. Hij vertelde me wat 
er in zijn hoofd rondraasde. Dat verklaarde meteen 
een hele boel van zijn gedrag (niet meteen goed te 
praten, maar dat is een ander verhaal). 
 
Soms wisten we het bij panna ook niet meer zo goed 
hoe we het beste konden omgaan met Giovanni. In 
2012 hadden we bedacht dat hij met mij bij de 
MacDonalds wat mocht drinken als hij een aantal 
keer achter elkaar minder dan drie keer 
gewaarschuwd hoefde te worden. We zagen dat 
Giovanni ontzettend zijn best deed en zo mocht ik 
met hem wat drinken bij de Mac. 
  
Nu is het 2018. Af en toe spreek ik Giovanni nog 
steeds. Inmiddels een jongeman van bijna 18 jaar 
die knokt voor een goed leven. Gaaf! Laatst spraken 
we af om bij te kletsen. We belandden weer bij de 
MacDonalds. Op mijn mobiel heb ik hem de foto 
laten zien die we 6 jaar geleden gemaakt hebben. 
Met diezelfde mobiel hebben we nu weer een foto 
gemaakt. Zelfs het rietje werd in dezelfde hoek 
gedraaid. 
 
Fantastisch dat ik zo nu en dan met hem mee mag 
kijken in zijn leven. Dat ik mag genieten van 
verhalen die hij vertelt en mag bidden als er zorgen 
zijn. Ik geloof dat je verschil kunt maken voor 
kinderen en jongeren door in ze te geloven! Door 
met ze op te trekken en van ze te houden. En ik blijf 
erbij: in elke jongere schuilt een schatje! 
 

Youth for Christ in het Nederlands Dagblad 
 
In februari stond ‘onze’ huiskamer centraal in de  gelijknamige rubriek van het ND. 
Het hele artikel is te lezen op de website van het ND, maar hier alvast een 
voorproefje.  
 
“Voorzichtig!”, roept iemand nog, maar het is al te laat: Sam gooit kussens naar 
Martine, die ze weer naar Ryan smijt. Alleen Kimberley (22) laat het maar gebeuren. 
Dat was vroeger wel anders, had ze net verteld. ‘Toen was ik op zoek naar ruzie. 
Net zo lang uitdagen tot ik een mep kreeg, dan kon ik extra hard terugslaan.’ Op 
haar agressie-aanvallen is ze hier regelmatig aangesproken. ‘Maar uitgesloten ben 
ik nooit.’ Ook Sam (13) komt hier al jaren, hoewel hij vanmiddag stiekem net zo lief 
in de pannakooi had gestaan. ‘Maar ik vind het leuk om te vertellen over de 
huiskamer.’ Op deze plek leerde hij mensen kennen toen hij jaren geleden in deze 
wijk kwam wonen. ‘Gewoon een beetje chillen en kletsen, en op woensdag eten we 
samen.’ Inmiddels kookt hij af en toe zelf, met behulp van Ryan: ‘Pasta met 
bolognesesaus, of aardappelkroketjes. 
 
Kimberley – samenwonend en 24 weken zwanger – heeft ze een kalmer leven dan 
toen ze nog kwam om te knokken. Sinds de zomer noemt ze zich ook christen. 
‘Tijdens de sportweek las Ryan het verhaal voor van die vrouw die Jezus’ voeten 
waste en afdroogde met haar haren. ‘‘Omdat zij veel zonden deed, is haar veel 
vergeven’’, zei Jezus. Toen besefte ik dat het geloof ook voor mij is.’ De verandering 
viel Ryan direct op. ‘Toen een van de meiden tijdens het bidden een sigaret opstak, 
gaf jij haar meteen een beuk.’ Kimberley knikt: ‘Omdat ik dat dus echt niet vind 
kunnen, heb respect zeg.’ 


