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Voorwoord
Voor je ligt het jaarverslag van Reflection Jeugdraad Hervormde Stichting
Welzijnsbevordering 1 over het jaar 2016. Sinds dit jaar is Reflection informeel verder gegaan
als Wijk Next.
In dit jaarverslag kun je lezen wat er in het jaar 2016 gebeurd is binnen Wijk Next.
Al het werk van Wijk Next had niet kunnen plaatsvinden zonder alle vrijwilligers, die bijzonder
veel tijd en energie in het jeugdwerk hebben gestoken.
Bovenal zijn we God dankbaar, dat we, samen met onze vrijwilligers, de kracht en passie
mochten ontvangen om te werken aan onze vernieuwde visie!
We hopen dat dit verslag je inzicht geeft over onze werkzaamheden in het jaar 2016.
Mocht je vragen of suggesties hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Het bestuur van Wijk Next
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Reflection Jeugdraad Hervormde Stichting Welzijnsbevordering zal in het jaarverslag verkort weergegeven worden als Wijk
Next.
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1. Jaarverslag Wijk Next
In dit jaarverslag van Wijk Next, tref je informatie aan over de, sinds 2016 vernieuwde, structuur
en enkele algemene zaken. Er is vooral gericht op de jaarverslagen van de clubs en
verenigingen omdat zij het hart van wijk Next vormen. Dit is dan ook de reden dat dit uitgebreid
beschreven is.

1.1 Wijk Next
Wijk Next is de nieuwe virtuele jeugdgemeente van Hervormd Vriezenveen. Om het geheel
duidelijker te maken en geen enkele club buiten de boot te laten vallen is er gekozen voor
een klassieke opzet in de vorm van een wijkgemeente. Hierbij is geen dominee aangesloten
of kerkenraad, maar wijk Next is een virtuele wijk waar de organisatiestructuur van een
wijkgemeente wordt gebruikt.
Iedere club of vereniging met jeugd valt onder wijk Next. Het algemeen bestuur van deze
wijk is in handen van het dagelijks bestuur, de jeugdouderlingen en de jeugddiaken. De
algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het geheel.
De jeugdwerkcoördinator leidt wijk Next en coördineert de dagelijkse gang van zaken en is
verantwoordelijk voor het gerichte jeugdwerk. Daarnaast is er sinds 2016 een
jongerenwerker aan het werk binnen Wijk Next. De jongerenwerker heeft leiding over het
open jeugdwerk.
In paragraaf 3 komt de structuur uitgebreider aan bod.

1.2 Visie Wijk Next

‘LEEF JE GELOOF!'
We helpen de jongeren:
BOUWEN aan kennis en verantwoordelijkheid;
ONTDEKKEN van hun identiteit in Christus;
ONTWIKKELEN van passie voor het evangelie. Zo leren zij te
gáán en te stáán voor Jezus Christus!
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1.3 Structuur Wijk Next
Zoals gezegd heeft Wijk Next een structuur van een wijkgemeente. De structuur is deels
uitgelegd in paragraaf 1.1. De precieze structuur van Wijk Next houdt in dat er twee soorten
jeugdwerk zijn. Dit is het gerichte jeugdwerk en het open jeugdwerk. In figuur 1 is de structuur
van Wijk Next in een organogram weergegeven. In hoofdstuk 2 is de uitgebreide omschrijving
per club en/of vereniging te lezen.
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1.4 Bestuur Wijk Next
Het bestuur van wijk Next is te verdelen in een Algemeen Bestuur 2 en een Dagelijks Bestuur 3.
Het AB bestaat uit een dominee, jeugdouderlingen, een notulist en de leden van het DB. De
voorzitter van het DB is tevens voorzitter van het AB. Het DB bestaat uit leden van de
Hervormde gemeente Vriezenveen. In Bijlage I is de samenstelling van de beide besturen te
vinden.

1.5 Commissies
Wijk Next kent naast al jeugdwerk ook incidentele commissies. Hieronder valt de commissie
afsluitingsweekend, die in 2016 rond het einde van het winterwerk heeft plaatsgevonden.

1.6 Overige feiten
Financiële positie 2016
De financiële positie van Wijk Next is in 2016 stabiel te noemen. De balansposten blijven nagenoeg
gelijk en de inkomsten in 2016 zijn zelfs hoger dan voorgaand jaar. Dit laatste komt onder andere door
een hogere structurele bijdrage van de kerkvoogdij, een hoger subsidiebedrag van de gemeente
Twenterand door een incidentele subsidie voor een project welke flame heeft gedraaid en is de
oudpapier opbrengst in 2016 weer verder toegenomen ten opzicht van het voorgaande jaar. Hierdoor is
het resultaat positief beïnvloed. Een andere factor hierin is dat als gevolg van ziekte van onze
jeugdwerkcoördinator de personeelskosten lager zijn uitgevallen omdat vanuit de
ziekteverzuimverzekering er een uitkering is gekomen ter dekking van de loonkosten voor vervanging
maar dat de vervanging pas vanaf begin 2017 plaats vindt.
Er zijn voor de toekomst echter ook onzekerheden ten aanzien van de inkomsten uit de subsidie vanuit
de gemeente Twenterand. Vanaf 2018 zal de gemeente de subsidie verstrekken op basis van het
nieuwe beleid welke op dit moment wordt ontwikkeld en waar Wijk Next ook bij betrokken is. Ten
tijde van het opstellen van dit jaarverslag is nog niet duidelijk welke financiële gevolgen dit voor Wijk
Next heeft.
Oud-papier
In 2016 werd papier ingezameld op het plein van Stjäävelin aan Krijgerstraat 57. Deze
activiteit wordt in 2017 gecontinueerd en betreft een belangrijke inkomstenbron voor Wijk
Next.
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Verder te noemen AB
Verder te noemen DB
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2. Clubs en activiteiten wijk Nexxt
In dit hoofdstuk is een beknopte beschrijving van de diverse activiteiten die een onderdeel
vormen van Wijk Next te vinden. Per club/vereniging wordt een jaarverslag over 2016
gegeven.

2.1 Gericht jeugdwerk
Kingsclub
De Kingsclub heeft als doelstelling de kinderen van Vriezenveen in de leeftijdsgroep 4 t/m 12
jaar te vertellen van Jezus. Voordat de Kingsclub bestond waren wij de zondagsschool.
Omdat er nog maar weinig buitenkerkelijke kinderen naar de zondagsschool kwamen, wilden
we iets nieuws voor deze groep kinderen. We merken dat jonge kinderen, 4 jaar tot 8 jaar
behoefte hebben aan deze vorm van jeugdwerk.
We organiseren tijdens het winterwerkseizoen elke derde woensdag van de maand een
middagprogramma in Stjäävelin, dat bestaat uit het samen zingen van liedjes en het vertellen
van een Bijbelverhaal, poppenkast, het maken van een creatief werkje en als er tijd over is,
wordt er bijvoorbeeld nog gekleurd of buiten gespeeld met stoepkrijt.
De clubleiding ziet de deelname steeds minder worden, de kartrekkers hebben de eigen
kinderen niet meer in de leeftijdsgroep en willen eigenlijk wel stoppen. Daarbij vraagt de
clubleiding zich af of er echt nog vraag naar is. We merken dat publiciteit erg belangrijk is.
We gaan volgend seizoen (2017/2018), als er genoeg nieuwe leiding is, dit door middel van
flyers en Facebook optimaliseren.
De Parels
De Parels heeft als doelstelling de kinderen met een beperking in de leeftijdsgroep 4 t/m 13
jaar te vertellen van Jezus. We merkten dat sommige jonge kinderen, van 4 jaar tot 8 jaar
behoefte hebben aan deze vorm van jeugdwerk. We organiseren onze club in samenwerking
met de Kingsclub.
We organiseren tijdens het winterwerkseizoen elke derde woensdag van de maand een
middagprogramma in Stjäävelin, dat bestaat uit het samen zingen van liedjes en het vertellen
van een Bijbelverhaal, poppenkast, het maken van een creatief werkje.
Na de poppenkast zoeken we een rustige ruimte zodat er niet teveel prikkels binnen komen.
Vanuit de commissie anders begaafden krijgt de Parels namen binnen. Op dit moment zijn er
twee deelnemers. Waarvan 1 meisje niet zeker weet of ze terugkomt en 1 jongen volgend
jaar nog graag weer terugkomt.
Kinderclub Aadorp
De Kinderclub Aadorp heeft als doelstelling de kinderen van gr. 3 t/m gr. 8 in Aadorp de
liefde van Jezus te laten voelen. Voordat de Kinderclub Aadorp bestond waren wij kinderclub
't Anker. Omdat er nog maar weinig kinderen naar de club kwamen, wilden we iets nieuws
voor deze groep kinderen. We merkten dat het standaard concept niet werkt in Aadorp. De
fusie tussen de Christelijke en openbare school als ook problemen uit te verleden maken dat
christelijke gewoonten heel zwaar worden opgepakt door ouders. Ouders/kinderen die
bewust ( deze groep is erg groot in Aadorp) kiezen voor de humanistische kant zijn heel
uitgesproken in hun mening.
Als kinderclub Aadorp willen we deze groep kinderen niet laten vallen en hebben voor een
andere invulling gekozen. We komen maandelijks op de eerste donderdagavond van de
maand van18.30 tot 19.45 samen in basisschool de Tweeklank. Daar organiseren we een
openavond voor alle kinderen. De invulling wisselt tussen een spel en een knutselopdracht.
We bidden voor onze kinderen, praten met hen en zijn samen gezellig bezig. Ook proberen
we met ouders in contact te komen.
We hopen dat we met het er zijn voor de kinderen iets in hen los kunnen maken.
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We merken dat ouders en kinderen het erg waarderen dat de club leuke avonden
organiseert. Elke clubavond zijn er 30 tot 40 kinderen.
Jeugdclub Mirjam
Iedere maandagavond van half 7 tot kwart voor 8 is er jeugdclub Mirjam in het gebouw
achter de Pollenkerk voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Daar beginnen we met een
bijbel gedeelte en het zingen van een aantal liederen, daarna een gezellig knutsel werkje. Dit
jaar zijn we begonnen met een klein groepje kinderen, maar gelukkig verder het seizoen is
de groep nog aardig gegroeid en zijn we nu met 18 kinderen.
Ons doel is, de kinderen vertellen over Gods grote liefde.
Jongensclub Benjamin
De Jongensclub Benjamin wordt elke vrijdagavond gehouden (tijdens het winterwerk) in
Stjaävelin van 18.30 tot 19.45 voor jongens van de basisschool. Het is verdeeld in 3 groepen te
weten: groep 3-4, 5-6 en 7-8. We beginnen de avonden met gebed en een bijbelverhaal en
stellen hier enkele vragen over, daarna gaan we met ons werkstuk(je) beginnen/verder. Voor de
jongsten is dit iets eenvoudigs zoals schilderen of plakken en voor de ouderen een moeilijker
werkje, zoals timmeren en zagen enz. De avond worden weer afgesloten met gebed. Doel is
om de jongens iets over het Evangelie te vertellen en tegelijk ook, om creatief bezig te zijn in
een gemoedelijke sfeer.
Meisjesclub de Rankjes
We willen de meisjes het evangelie doorgeven, door middel van een Bijbelverhaal.
De verhalen die we vertellen komen uit de map HGJB-kinderwerk voor clubs. In deze map
vind je afwisselende kinderwerkprogramma's die erop gericht zijn kinderen dichter bij God te
brengen. De onderwerpen zijn erg verschillend, ze komen vanuit het oude en nieuwe
testament. We werken ook met Clik, Clik is helemaal een eigen kinderclubblad - voor op de
club én thuis! Je vindt in Clik pagina's die je samen op club kunt gebruiken: 'Voor op de club'.
Op deze clubpagina's staan bijvoorbeeld een Bijbelstudie, doe-opdrachten voor tijdens de
club en puzzels. Meestal wordt er in het programma in de map ook verwezen naar deze
pagina's. Daarnaast vind je pagina's die kinderen thuis lekker kunnen lezen. Daarboven
staat: 'Voor jezelf'. Doordat ze dit boekje ook mee naar huis nemen hopen we dat er in het
gezin ook gepraat wordt over de thema’s die we behandelen op de club.
We beginnen de avond met zingen, de meisjes zingen dan liedjes uit de bundel op
toonhoogte. Soms leren we de kinderen ook nieuwe liedjes, maar ze mogen ook zelf
vertellen welk liedje ze willen zingen.
Na het zingen komt er een gebed en dan begint het Bijbelverhaal. Iedere leidinggevende
vertelt op haar eigen manier dit verhaal. Er kan vooraf al een kleine inleiding worden
gegeven, door middel van een spel of vragen. Na het verhaal wordt er over gepraat wat er
belangrijk was en wat er mee gedaan kan worden door de kinderen zelf. Het tweede
gedeelte van de avond richt zich op de gezellige en creatieve kant van de meisjes. De
meisjes maken dan leuke werkjes, zoals een tasje versieren, of het maken van zeepkoorden
en kaarten. Af en toe worden er spelletjes gespeeld, vooral bingo vinden de meeste meisjes
leuk.
Elke avond wordt afgesloten met gebed, dit doet ook iedere leidinggevende op haar manier,
of er wordt samen het onze Vader gezongen.
In het winterseizoen geven we club voor meisjes van groep 3 t/m groep 6 op de
maandagavond of dinsdagavond en groep 7 en 8 op vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.45
uur.
De club vindt plaats op vier locaties, namelijk maandag in de Rehobothschool en in
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Stjäävelin (daar ook op vrijdag). Op dinsdag in de Elthetoschool en de Shalomschool. Elke
locatie heeft twee groepen, een groep voor de meisjes uit groep 3 en 4 en een groep voor de
meisjes uit groep 5 en 6. Op vrijdagavond een groep voor 7 en 8. Dit doen we, zodat de
meisjes op een eigen niveau het verhaal horen en de werkjes maken.
VakantieBijbelWeek
In de eerste week van de zomervakantie is de VakantieBijbelWeek in samenwerking met de
Gereformeerde Kerk georganiseerd voor ongeveer 450 kinderen. Het thema dit jaar was ‘De
Bouwpaats’. 's Morgens was er van 10.00 uur tot 12.00 uur de kinderclub, waar een
Bijbelverhaal werd verteld, werd gezongen en geknutseld. 's Middags waren er verschillende
programma's zoals een meidenmiddag, waterfestijn, armybootcamp en een fietspuzzeltocht
met een afsluitende barbecue.
De locaties waar we VakantieBijbelWeek hebben gehad zijn:
• Stjäävelin, Krijgerstraat 57, Vriezenveen.
• De Shalom, Zicht 2, Vriezenveen.
• Buurthuis Westerdok, Sportlaan 1, Vriezenveen.
• Aakerk, Albardastraat 14, Aadorp (met een extra groep voor anders begaafden)
• Basisschool ‘de Pölle’, Oude Hoevenweg 97, de Pollen.
• Westerkerk (tienertent), Kanaalweg Zuid 7, Vriezenveen.
Praise 4 kids
Een aantal keer per jaar wordt er een speciale dienst voor kinderen georganiseerd. Deze
dienst heet praise 4 kids. Aan de hand van bepaalde thema’s wordt de dienst samengesteld.
De bezoekende kinderen en ouders zijn altijd erg enthousiast. De commissie die dit regelt
stelt in samenspraak met de jeugdouderlingen de dienst samen.
Kinderoppas
Deze club is in dit jaarverslag niet opgenomen met een jaarverslag. Dit omdat de
kinderoppas iedere zondag in iedere kerk op zijn eigen manier verloopt. Het doel is om de
kinderen van 0-4 jaar een fijne tijd te geven in de tijd dat de ouders/verzorgers in de kerk zijn.
Het is per kerk verschillend of de kinderen al dan niet voor de zegen terug in de kerk komen.
Dit is afhankelijk van de wijk waar de kerk in staat. Ook op de kinderoppas wordt het
evangelie doorgebracht aan de hand van bijbelverhalen, boekjes, liedjes en kleurplaten.
Kindernevendienst
Per kerk is het verschillend welke leeftijdscategorie naar de kindernevendienst gaat. Tijdens
de preek mogen de kinderen naar de eigen ruimte waar ze een verhaal horen en een werkje
maken. Op deze manier wordt het evangelie op eigentijdse wijze overgebracht op de
kinderen en krijgen ook zij de waardevolle woorden uit Gods woord mee. Niet alleen komt
het evangelie door een bijbelverhaal over op de kinderen, er wordt vaak ook een werkje
gemaakt. De kindernevendiensten worden gehouden aan de hand van een thema uit de
methode ‘vertel het maar’ van de HGJB.
De Bouwsteen
De bouwsteen wordt op de eerste zondag van de maand gehouden. Dit is voor kinderen die
in groep 4 van het basisonderwijs zitten. De kinderen gaan tijdens de kerkdienst uit de kerk
en hebben dan hun eigen dienst. De bouwsteen wordt begeleid door 4 personen, waarvan er
die zondag 2 aanwezig zijn. Zij hebben een Bijbelverhaal/powerpoint voorbereid met een
verwerking van het verhaal in de vorm van een knutselwerkje. Dit knutselwerkje heeft
verschillende vormen. We kleien, we zaaien, we doen bingo en we plakken en knippen. Door
op het niveau van de kinderen een verhaal en verwerking voor te bereiden brengen wij hen
het evangelie van Jezus Christus. We praten samen over het onderwerp wat op dat moment
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aan de orde is. Er komen verschillende thema’s voorbij als schepping, dopen, belijdenis,
Heilige Geest, vriendschap, etc.
Next Door
Next Door is in wijk West het vervolg op de kindernevendienst.
Kinderen van groep 5 t/m 8 hebben één keer in de maand hun eigen moment. Dit is altijd op
de eerste zondag van de maand. De kinderen gaan tegelijk met de kinderen van de
kindernevendienst naar hun eigen ruimte en komen voor de zegen terug.
Op een eigentijdse manier proberen we de Bijbel in het perspectief van het heden te
plaatsen. Een belangrijk aspect van de bijeenkomsten is het bouwen aan een relatie met de
tieners. De leiding, bestaande uit een man en een vrouw, begint met inventariseren wat de
jeugd bezig heeft gehouden, of er nog belangrijke dingen zijn om te delen en om voor te
bidden. Daarna wordt het verhaal verteld, waarbij ter ondersteuning bijv. multimedia wordt
ingezet of vooraf iets wordt uitgedeeld waardoor de interesse wordt gewekt. De verwerking
kan heel divers zijn, bijv. een werkblad, een spel, een sketch, een quiz,…
We hopen met Next Door dat de stap naar catechisatie wat kleiner is doordat de tieners
elkaar al een beetje kennen vanuit de Next Door-bijeenkomsten. En ook dat ze zich niet zo
alleen voelen staan in een omgeving (school/sport/club) waarin het steeds minder
vanzelfsprekend is dat je naar de kerk gaat en in God gelooft.
Het afgelopen jaar waren er telkens tussen de 25 en 35 tieners. Er zijn kinderen die speciaal
voor Next Door komen. We voorzien echt in een behoefte.
We mochten gebruik maken van de bovenzaal bij Seven; door de plaatsing van de unit bij de
Westerkerk is dit vanaf april 2017 niet meer nodig.
Basis Catechese
De basiscatechese is er voor alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 in wijk midden, west en
zuid. De kinderen komen in groepjes samen bij een vrijwilliger thuis. Deze vrijwilliger neemt
het groepje kinderen mee in een bijbelverhaal en aan de hand van uitdagende vragen wordt
het evangelie overgebracht en krijgen de kinderen op eigen niveau een voorproefje van de
mentor catechese.
Mentor Catechese
De mentor catechese is voor tieners vanaf de middelbare school. Op twee avonden in de
week wordt er samen een openingspraatje gehouden. Vervolgens gaan de tieners in eigen
groepjes uit een om samen met een mentor te praten over het thema. Dit zijn drukbezochte
avonden en vooral de persoonlijke touch maken dat er veel tieners komen.
Catechese
Wijk Oost heeft eigen catechesatie groepen vanaf de middelbare school. Hier wordt op
maandag of dinsdagavond aan de hand van een werkboek samen met de dominee het
evangelie overgebracht. Het is per jaar afhankelijk welke groepen er zijn. Dit jaar waren er 3
groepen en een belijdenisgroep onder leiding van de wijkpredikant Ds. Prins.
Tienerclub Spirit
De tienerclub is speciaal voor tieners tussen de 12 en 15 jaar oud. Het bestaat al meer dan
25 jaar en brengt veel tieners samen om lekker te ontspannen en meer te leren over God het
geloof.
Iedere vrijdagavond komen we samen van 19.00 – 20.15 uur. De avonden bestaan vaak uit
veel te gekke spellen en opdrachten. Ook horen tieners de “preek van de week” waarin
dieper wordt ingegaan op een bepaald thema. Na 20.15 uur is iedereen vrij om nog even
lekker na te chillen in Flame. Hier is iedereen dan ook graag bij, want aan frituurhapjes
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ontbreekt het vaak niet.
Over het seizoen verdeeld hebben we ook een aantal speciale avonden, waarbij te denken
valt aan schaatsen, zwemmen en bingo spelen met de bejaarden in de Vriezenhof.
Afgelopen jaar hebben we het Special Diner overgeslagen, maar het staat alweer op de
agenda van 2018!
Vorig jaar zaten we met een opkomst van 10-15 tieners. Dit jaar zitten we gemiddeld al op 15
tieners en het iedere week weer erg gezellig en een leuke groep!
Flame-on
Flame-ON iedere 1e zaterdag van de maand van 19.45 tot 22.15 uur in Flame!
Flame-ON wordt op elke 1e zaterdag van de maand gehouden. We zijn sinds vorig jaar
begonnen met het organiseren hiervan. We proberen elke avond een leuke invulling te
geven, een klein stukje Bijbelstudie met daarna een leuk, creatief of lekker gedeelte.
Iedereen is vrij om deel te nemen aan de activiteit die er georganiseerd wordt. Dus niets
moet maar alles mag! Heb je zin om gewoon lekker te chillen dan kan dat natuurlijk ook! Wel
doen we eerst samen de Bijbelstudie. Hier moet iedereen aan mee doen. Verder zorgen we
altijd voor iets lekkers! Het eerste drankje krijgt iedereen van ons en een eventueel tweede
drankje kan gekocht worden voor de bekende Flame-prijzen. Voor deze leuke avond vragen
we geen contributie, wel vragen we een vrije gift voor de onkosten. We vinden het fijn dat we
met deze avond de jeugd een leuke plek kunnen bieden waar ze samen kunnen komen met
vrienden en ook hier het woord van God meekrijgen. Door deze avond hopen we de banden
te versterken en zo elkaar en God beter te leren kennen. Een perfecte combinatie dus: én
een super gezellige avond én samen bouwen aan ons geloof!
Stjäävelin Junior
“Samenkomen met leeftijdsgenoten in een veilige omgeving om met elkaar op te trekken, te
ontspannen en gesprekken te voeren, waardoor vriendschappen ontstaan en worden
onderhouden.”
Stjäävelin Junior (SJ) organiseert activiteiten voor jongeren om met elkaar in contact te
komen. SJ wil jongeren in een veilige omgeving ontspanning bieden, waarbij het belangrijk
gevonden wordt dat iedereen zichzelf kan zijn. De drie kernwoorden van SJ zijn: “Samenzijn,
Ontspanning en Vriendschap”.
Elke maand wordt een activiteit georganiseerd, altijd op zaterdagavond. De activiteiten zijn
gericht op jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Een avond begint met een korte opening door
de leiding, door middel van het lezen uit de Bijbel of een dagboekje, of het vertellen van een
persoonlijk verhaal. Daarna wordt de avond verder ingevuld met de activiteit.
Jaarlijks wordt door SJ in de herfstvakantie een kamp georganiseerd. Dan wordt een
weekend gehouden, met veel activiteiten en gezelligheid en wordt nagedacht over een
thema tijdens stille tijd. Het kamp is altijd aan het begin van het seizoen (in het eerste
weekend van de herfstvakantie), zodat iedereen elkaar dan alvast kan leren kennen.
Tevens wordt jaarlijks het koninklijk ontbijt georganiseerd op Koningsdag. Hiermee worden
inkomsten gegenereerd om de activiteiten te kunnen bekostigen. De begroting wordt verder
sluitend gemaakt door de autowasactie (altijd in samenwerking met een goed doel), het
afsluiten van de papiercontainers bij Stjäävelin en door het vragen van een kleine bijdrage
per deelnemer per activiteit.
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Let’s Cloud
Let's Cloud is een initiatief voor 16+'ers met als doel om samen te leren over God en
daarbij een gezellige avond met elkaar te hebben. Eens in de 2 maanden organiseren
wij een (zaterdag)avond met een leuke activiteit om God en elkaar beter te leren kennen en
om een praatje met elkaar te maken. Dit jaar hebben we de opzet van de programma's met
beide handen proberen aan te pakken, wat terug te zien is in de (geloofs)inhoud,
de deelnemersaantallen en de gezellige sfeer in de groep. Iedereen is welkom; de data/tijden
worden op onze facebookpagina geplaatst.
Jeugdvereniging Psalm 119:9
JeugdVereniging Psalm 119:9’ (kortweg: de JV) heeft als doelstelling om op zondagavond
Geloof en Gezelligheid te combineren voor jongeren vanaf 15 jaar. We houden elke
zondagavond een bijeenkomst in Stjäävelin van 18:30 tot 20:30. Elke zondagavond houdt
één van de jongeren een inleiding, waarin een christelijk thema, een stuk uit de bijbel wordt
uitgelegd. Hierbij worden ook vragen bedacht die we daarna in groepjes gaan overdenken en
uitwerken. Dit alles met als doel om meer van het christelijk geloof te begrijpen en ook zelf
steeds meer te leren, wat geloof in Jezus met je doet. In de pauze zitten we in Jongerencafé
Flame en drinken we koffie/thee met iets lekkers erbij. Naast de ‘normale’ JV avonden
hebben we ook wel eens een spreker die komt vertellen over een bepaald onderwerp. Deze
avonden zijn altijd erg interessant! We gaan ook elk jaar op kamp. Hier doen we gezellige
activiteiten, zoals bosspellen, bordspellen en een bonte avond! Hiervoor doet meestal
iedereen een leuke act. Daarnaast hebben we op kamp ook stille tijd en lezen we uit de
Bijbel en overdenken we vragen. Hierdoor kom je dicht tot elkaar en kun je elkaar op een
relaxte manier ontmoeten. Ook vinden we het leuk om naar Opwekking te gaan met de
Jeugdvereniging. Hier zijn we dan ook elk jaar te vinden!
Jongerendienstcommissie
De jongerendienstcommissie heeft als doel het bereiken, motiveren en inspireren van
jongeren, randkerkelijken en een ieder die geïnteresseerd is in het christelijk geloof. Dit doen
we met een enthousiaste groep jonge mensen door elke 3e zondag van de maand een
jongerendienst te organiseren. We proberen door actuele onderwerpen de jongeren aan te
spreken en zo te motiveren om bezig te gaan met hun geloof en met wie ze zijn. Ook
nodigen we sprekers en bands uit die onze doelgroep aan zullen spreken. Dit jaar is dat
goed gelukt. Met een hoogtepunt in december de kerstspecial met ruim 600 bezoekers! We
hebben gemerkt dat niet zozeer een bekende spreker, maar met name de energie die we in
de dienst steken om deze speciaal te maken, de bezoekers aanspreekt. Dit is 1 van de
belangrijkste leerpunten dit jaar. Ook de verandering van organisatie, waardoor wij nu
aangesloten zijn bij Wijk Next is vanuit ons oogpunt een goede motivatie en biedt nieuwe
mogelijkheden. 2017 is een jaar waarin we deze samenwerking verder willen uitwerken en
stabiliseren. We kunnen trots terugkijken op 2016, waar we met dit budget 10 mooie
jongerendiensten hebben kunnen neerzetten.

2.2 Deelnemers / Vrijwilligers gericht jeugdwerk
Uit de tabellen in bijlage II kun je aflezen hoeveel deelnemers er per activiteit bereikt werden
en hoeveel vrijwilligers bij het gerichte jeugdwerk betrokken waren.

2.3 Open jeugdwerk
Flame
Jongerencafé Flame is een inloopcafé voor jongeren tot 23 jaar woonachtig in de gemeente
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Twenterand. Het is de bedoeling dat het jongerencafé Flame een ontmoetingsplek is voor
jongeren, een plek waar zij vrienden mogen ontmoeten en anderen mogen leren kennen.
Een plek die vertrouwd is, veilig is en waar een gezellige sfeer hangt. Flame is op de
maandagavond en dinsdagavond geopend van 20.00 uur tot 22.00 uur en op vrijdagavond
van 20.30 uur tot 23.00 uur.
Het streven is om een band op te bouwen met de jongeren, zodat wij hen kunnen
ondersteunen in hun proces zichzelf te ontdekken. Ook kunnen wij als laagdrempelige
inloop, jongeren ondersteunen in lastige situaties. Op deze manier kunnen wij eventuele
problemen bij jongeren signaleren, hulp bieden en waar nodig samen met de jongere te
kijken of er eventueel andere hulpverlening nodig is.
De groepen die aanwezig zijn in Flame, zijn diverse groepen. Enkele jongeren uit deze
groepen hebben geen gemakkelijk dagelijks leven en lopen vast in verschillende
maatschappelijke onderdelen. Het komt voor dat jongeren ongewenst gedrag vertonen, maar
wij kijken verder dan het ongewenste gedrag. Wij leren met elkaar te kijken wat de jongere
nodig heeft. Vanuit onze Christelijke visie kijken wij als het ware met de bril op van Jezus:
Wij kijken met liefde naar deze jongeren, zonder te oordelen. Wij accepteren de jongeren om
wie ze zijn en willen hen kennis laten maken met de liefde van Jezus Christus.
De jongerenwerker gaat maandelijks naar een Jeugd Wijk en Veiligheidsoverleg in het
gemeentehuis in Vriezenveen. In dit overleg worden zorgsignalen vanuit verschillende
ketenen met elkaar besproken en kunnen er lijnen uitgezet worden om gezinnen en jongeren
te ondersteunen.
Tijdens de vergaderingen met de vrijwilligers van Flame, staan verschillende thema’s
centraal. We bespreken met elkaar wat we lastig vinden, waar we met elkaar sterk in zijn en
waar extra ondersteuning nodig is. Naast de standaard vergaderingen, worden er trainingen
gegeven door de jongerenwerker om de vrijwilligers te leren hoe zij bijvoorbeeld met
ongewenst gedrag van jongeren om kunnen gaan.
Leefstijl
Samen met verschillende organisaties in Twenterand, organiseert Wijk Next het project
Leefstijl. Dit is een project die twee à drie keer per jaar wordt georganiseerd. Tijdens het
project wordt er in de inloop van Flame een thema behandeld. Thema’s die aan bod komen
zijn bijvoorbeeld: verslaving, drank gebruik, omgaan met agressie, discriminatie etc. Het doel
van leefstijl is om de jongeren maatschappelijke vaardigheden mee te geven en hen te
ondersteunen bij voor hen ingewikkelde thema’s in het leven.
Young Leaderz
Young Leaderz is een project in Twenterand waarbij jongeren leren hun
leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Wanneer jongeren een leuke activiteit willen
organiseren in Twenterand, kunnen jongeren zich bij één van de trainers aanmelden. Rianka
is één van de Young Leaderz trainers van de gemeente Twenterand. Samen met de trainer
ontwikkelen de jongeren een activiteit en maken zij een plan. Als dit plan wordt goedgekeurd
door de gemeente Twenterand, kunnen de jongeren subsidie ontvangen voor de activiteit!
Dit betekent dat de jongeren de activiteit niet zelf hoeven te bekostigen. Tijdens dit project
volgen jongeren een training, in deze training leren jongeren hoe ze activiteiten kunnen
organiseren, leren ze hun kwaliteiten beter kennen en leren ze hoe ze leiding kunnen
nemen. Het levert de jongeren een leuke activiteit op, een leerzaam traject en een certificaat
op. Dit certificaat kan voor de jongeren van belang zijn voor hun vervolgopleiding of bij het
solliciteren voor een bijbaan. Een mooie kans om de jongeren een activiteit te laten
organiseren die zij leuk vinden, waarbij ze een hoop kwaliteiten en talenten zullen
ontwikkelen!
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2.4 Deelnemers / Vrijwilligers open jeugdwerk
Uit de tabellen in bijlage III kun je aflezen hoeveel deelnemers er per activiteit per keer
aanwezig waren en hoeveel vrijwilligers bij het open jeugdwerk betrokken waren.
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3. Jaarverslag van de jeugdwerkcoördinator
In 2016 hebben we onze visie opnieuw uitgediept en verwoord.
De vernieuwde visie is als volgt geformuleerd:
‘LEEF JE GELOOF!'
We helpen de jongeren:
BOUWEN aan kennis en verantwoordelijkheid;
ONTDEKKEN van hun identiteit in Christus;
ONTWIKKELEN van passie voor het evangelie.
Zo leren zij te gáán en te stáán voor Jezus Christus!
Om deze beweging op gang te krijgen starten we bij onszelf.
We kiezen voor de volgende ringen als focus voor de ontwikkeling van discipelschap:
Binnenste cirkel: jeugdambtsdragers;
Tweede cirkel: jeugdwerkvrijwilligers;
Derde cirkel: kinderen en jongeren.
De toerusting is afgelopen jaar gestart bij de jeugdambtsdragers, waarin het proces van
discipelschap centraal stond. Aan een nieuw beleid ligt ook een nieuwe structuur ten
grondslag. De invoering van de nieuwe visie en de veranderingen die dit in de structuur met
zich meebrengt, hier zijn we afgelopen jaar mee bezig geweest. Echter door het ziek worden
van ons jeugdwerk coördinator heeft dit proces vertraging opgelopen. Toen bleek dat dit
langer duurde dan verwacht zijn we op zoek gegaan naar een vervanger. Deze hebben we
gevonden in de persoon van Thomas Abbes, de man van Gineke. Per januari 2017 zal hij
zich bezig gaan houden met het proces van toerusting.
Thomas Abbes,
Tijdelijk jeugdwerkcoördinator wijk Next
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4. Jaarverslag van de jongerenwerker
Sinds november 2016 ben ik als jongerenwerker gestart bij het ‘Open jeugdwerk’ van Wijk
Next. Als jongerenwerker van het ‘open jeugdwerk’ heb ik verschillende taken. Deze taken
variëren van contacten met jongeren, ouders en vrijwilligers, tot aan veiligheid overleggen op
het gemeentehuis in Vriezenveen.
Het gerichte jeugdwerk is volledig in handen van het DB en de tijdelijk jeugdwerkcoördinator.
Hierdoor kan ik mij focussen op het open jeugdwerk om hier samen met de vrijwilligers te
werken aan de visie van wijk Next.
Rianka Bekendam,
Jongerenwerker wijk Next
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5. Jaarverslag Jeugddiaconaat
Met dat wijk Next is ontstaan is er ook nieuw leven in het jeugddiaconaat geblazen. Het
jeugddiaconaat is in samenspraak met de (vervangende) jeugdwerkcoördinator en andere
commissies/wijkkerkenraden zoekende naar de juiste invulling. In het komende jaar zal er
meer duidelijkheid over de precieze invulling komen. De basis voor het geheel is de visie van
wijk Next en gaat hand in hand samen met de visie van de diaconie van Hervomd
Vriezenveen:
“Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt
gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”
Mat. 25v.40
Van hier uit heeft de jeugddiaconie de volgende missie & visie:
Missie: De jeugddiaconie wil dat jongeren zich bewust zijn vanuit de liefde van
Christus en zoals Christus ons liefheeft, de naaste lief te hebben.
Visie: De jeugddiaconie wil dat jongeren diaconaal bewust worden en actief
betrokken zijn bij het (jeugd)diaconaal werk.
Daarbij is ons doel dat jeugddiaconaat vormgegeven wordt voor én door jongeren.
Jeugddiaconaat in Wijk NEXT Als jongeren hun diaconale roeping vorm gaan geven zien we
de visie van wijk NEXT tot uiting komen. Jongeren gaan dan het Koninkrijk van God léven en
béleven.
De werkgroep heeft door de jaren heen een wisselende samenstelling, en bestaat uit
de jeugddiakenen uit elke wijk en een aantal vrijwilligers. In december 2016 is de
samenstelling van de werkgroep als volgt:
•

De heer C. van den Hil: jeugddiaken wijkgemeente Oost;

•

Mevrouw M Scherphof: jeugddiaken wijkgemeente Midden;

•

De heer B. Kuilder: jeugddiaken wijkgemeente Zuid;

•

De heer J. Schoemaker: jeugddiaken wijkgemeente West en tevens voorzitter;

Gedurende het jaar organiseren we diverse activiteiten door en voor de jeugd, vaak in
samenwerking met de jeugdclubs binnen de gemeente.
Tevens gaan we elk jaar bij de eindexamenkandidaten langs de deur om ze een steuntje in
de rug te geven en succes te wensen bij de examens.
Daarnaast zijn er samenwerkingsprojecten met De Weemelanden.
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6. Jaarverslag JOP/JOO
De Hervormde Gemeente Vriezenveen kent in totaal 10 jeugdouderlingen, verdeeld over 4
wijken, namelijk:
Wijk Oost
: Niels koerssen en Martijn Scherphof
Wijk Midden : Bart Koerssen en vacant
Wijk West
: Evelien Schokker, Bert Bolte en Gerwin Kroeze
Wijk Zuid
: Bart Sportel, Mirna Volkerink en Laurens Rink
De jeugdouderlingen vergaderen één keer per maand met elkaar in het AJO (Algemeen
Jeugdouderlingen Overleg). Dit is om de onderlinge communicatie te bevorderen. Het doel
van het AJO de toerusting de eerder genoemde 3 cirkels.
Aanwezigen:
10 Jeugdouderlingen (per jaar rouleert het voorzitterschap onder de jeugdouderlingen)
Notulist
Jeugdwerkcoördinator
Het doel is om in 2017 meer vorm te geven aan JOP/JOO. Hierbij geeft de tijdelijke
jeugdwerkcoördinator toerusting.
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Bijlagen

Bijlage I: Bestuurssamenstelling wijk Next op 31-122016
Naam

Functie

R. Keus

Voorzitter

DB- of
AB-lid
DB

L. Borger

Secretaresse

DB

J. Toeters-Jansen

Penningmeester

DB

A. Scherphof-Sanderman

Bestuurslid

DB

M. Scherphof

Jeugdouderling

AB

N. Koerssen

Jeugdouderling

AB

B Bolte

Jeugdouderling

AB

E. Jansen-Schokkert

Jeugdouderling

AB

Vacant

Jeugdouderling

AB

B. Koerssen

Jeugdouderling

AB

G. Kroezen

Jeugdouderling

AB

M. Volkerink-Teunis

Jeugdouderling

AB

L. Rink

Jeugdouderling

AB

B. Sportel

Jeugdouderling

AB

J. Schoemaker

Jeugddiaken

AB

A. Keus

Notuliste

AB

G. Abbes-Maneschijn

Jeugdwerkcoördinator

DB

Ds. R.J. Kranen

Predikant

AB

Adviserende leden
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Bijlage II: Aantallen gericht jeugdwerk

Kingsclub
De Parels
Kinderclub Aadorp
Jeugdclub Mirjam
Jongensclub Benjamin
Meisjesclub de Rankjes
VakantieBijbelWeek
Praise 4 Kids
Kinderoppas
Kindernevendienst
De Bouwsteen
Next Door
Basis Catechese
Mentor Catechese
Catechese
(wijk oost+belijdenis)
Tienerclub Spirit
Flame-on
Stjäävelin Junior
Let’s Cloud
Jeugdvereniging Psalm
119:9
Jongerendienstcommissie
Totaal aantal
deelnemers**

Aantal
deelnemers
30
5
40
15
30
60
450
*4
*
*
*
*
33
105
45

Frequentie Vrijwilligers
Maandelijks
Maandelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
Jaarlijks
Kwartaal
Wekelijks
Wekelijks
Maandelijks
Maandelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks

5
1
5
2
12
20
*
*
*
*
*
*
6
14
1

Verantwoordelijke
Jeugdouderling
Mirna Volkerink
Mirna Volkerink
Mirna Volkerink
Martijn Scherphof
Bart Koerssen
Evelien Jansen
DB
Evelien Jansen
Martijn/Evelien/Laurens
Martijn/Evelien/Laurens
Martijn Scherphof
Evelien Jansen
Bart Sportel
Bart Sportel
DB

16
12
30
30
25

Wekelijks
Maandelijks
Maandelijks
Kwartaal
Wekelijks

7
4
11
/
/

Gerwin Kroezen
DB
Laurens Rink
Niels Koerssen
Gerwin Kroezen

15
941

Maandelijks

/
88***

Bert Bolte

* De betreffende activiteiten wisselen per keer en zijn niet in aantallen uit te drukken
** Het totaal aantal deelnemers kan een vertekend beeld geven i.v.m. dubbeltelling bij deelname verschillende clubs
*** Het aantal leiding van de vakantiebijbelweek is niet meegeteld omdat dit niet bijgehouden is
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Bijlage III: Aantallen open jeugdwerk

Flame
Leefstijl
Young Leaders

Aantal
Frequentie Vrijwilligers Verantwoordelijke
deelnemers
Jeugdouderling
20
Wekelijks
20
Bart Koerssen
20
3x / jaar
20
DB
/
/
/
DB
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