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Voorwoord 
 
Voor je ligt het jaarverslag van Reflection Jeugdraad Hervormde Stichting 
Welzijnsbevordering1 over het jaar 2019.  
 
In dit jaarverslag kun je lezen wat er in het jaar 2019 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 visie!  
 
We hopen dat dit verslag je inzicht geeft over onze werkzaamheden in het jaar 2019.  
Mocht je vragen of suggesties hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.  
 
 
Het bestuur van Wijk Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1 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 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 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 Bestuur2 en een Dagelijks Bestuur3. 
Het AB bestaat uit de jeugdouderlingen, de jeugdwerkcoördinator, een dominee, 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 Financiën en oud papier 
 
Financiële positie 2019 
De financiële positie van Reflection van 2019 is minder negatief dan in 2018. De balansposten 
blijven nagenoeg gelijk, maar het resultaat van St. Reflection blijft in de rode cijfers. Het 
resultaat is negatief o.a. door een sterke verlaging van de oud papier opbrengsten ten opzichte 
van voorgaande jaren. De personeelskosten zijn lager dan in 2018, waardoor het resultaat 
minder negatief uitvalt. 
Daarnaast bestaan er voor de toekomst onzekerheden ten aanzien van de inkomsten uit de 
subsidie. In 2020 krijgt St. Reflection een vergelijkbaar bedrag aan subsidie als in 2019. 
Vanaf 2021 zal de gemeente de subsidie verstrekken op basis van een nieuw beleid, welke 
op moment van schrijven wordt ontwikkeld. Ten tijde van dit jaarverslag is dan ook nog niet 
duidelijk welke gevolgen dit heeft voor Reflection.  
 
Oud-papier  
 
In 2019 werd papier ingezameld op het plein van Stjäävelin aan Krijgerstraat 57. In 2019 
werden we echter geconfronteerd met de in elkaar stortende markt voor het oud papier. Onder 
de voorwaarden zoals we deze hebben met de gemeente Twenterand bleek de inzameling 
niet meer rendabel en zijn er zelfs maanden geweest dat we moesten betalen. Uiteindelijk 
hebben we in 2019 nog net iets over gehouden aan de oud-papier inzameling.  
Omdat het een belangrijke inkomstenbron voor Wijk Next was, willen we dit graag behouden. 
Na gesprekken met de gemeente Twenterand zijn er nieuwe afspraken gemaakt en 
verwachten we jaarlijks toch nog zo'n vijf duizend euro binnen te halen. Dit is aanzienlijk minder 
dan in de goede jaren die we hebben gehad, maar nog steeds een heel mooi bedrag. De 
beelden van de geplaatste camera’s ten behoeve van de veiligheid, orde op het terrein rondom 
Stjäävelin, en voor de controle op het alleen brengen van oud-papier en geen ander 
(bedrijfs)afval, hebben al meerdere malen er toe geleid dat "overtreders" zijn achterhaald en 
door de gemeente Twenterand zijn beboet. 

  

                                                 
2 Verder te noemen AB 
3 Verder te noemen DB 
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2. Clubs en activiteiten wijk Next 
 
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 2019 
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. 
Nadat het aantal kinderen vorig jaar wat was gedaald is dit gelukkig dit jaar weer wat gegroeid. 
We hebben alle middagen 30 of meer kinderen mogen ontvangen. 
 
We hebben de middagen vooraf voorbereid en verhalen gezocht bij Jezus als Vriend, Redder 
en Heer! (Discipelschapstraining/Leerlijn Wijk Next) 
We hebben de adressen en geboortedatums van de kinderen genoteerd en alle kinderen een 
verjaardagkaart gestuurd. Hier werd heel dankbaar op gereageerd. 
Naast maandelijks onze middagen te delen in de kerkbode, hebben we ook een digitale flyer 
gemaakt en deze via Whatsapp gedeeld. 
De oudere kinderen van medewerkers hebben we ingezet als catering. Zo hebben zij een 
gezellige taak en vinden ze het toch leuk om me te komen. Tevens dienden ze als extra 
handen bij een uitgebreider werkje. 

 
Hoogtepunt voor zeker de leiding was: een middag samen met de mensen van de Syrische 
dagopvang. We wilden graag gebruik maken van de grote zaal voor een dansmiddag. De 
mensen bleven zitten en gaandeweg de middag dansten we allemaal. Een mooie ervaring! 
 
De laatste middag kon i.v.m. Corona niet doorgaan. We hebben de kinderen middels een 
kaartje bedankt en succes gewenst. 
 
Al met al kunnen we terug kijken op een fijn seizoen samen. 
  
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.  Dit jaar waren er 4 
kinderen die bij de Parels kwamen. 
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Kinderclub Aadorp 
De kinderclub Aadorp heeft als doelstelling de kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool 
De Tweeklank, de liefde van Jezus te laten zien en voelen. We komen maandelijks op de 
eerste donderdagavond van de maand van 18:30 tot 19:45 uur samen  in de Aakerk. Daar 
organiseren we een open avond voor alle kinderen. De invulling wisselt tussen een spel en 
knutselopdracht.  
  
Zo hebben we dit jaar Bingo gespeeld en geknutseld. 
We bidden voor onze kinderen, praten met hen en zijn samen gezellig bezig.  Dit seizoen 
hebben we hier een spiegelverhaal aan toegevoegd. Dit gaat over normen en waarden en een 
aanleiding om tijdens het knutselen met de kinderen over in gesprek te gaan. We  proberen 
met ouders in contact te komen. We hopen dat we zo de liefde van Jezus door kunnen geven 
en dat de kinderen/ouders, vroeg of laat, toch bij Jezus zullen komen. We krijgen van de 
ouders en kinderen veel waardering dat we iets leuks doen met de kinderen. Elke clubavond 
zijn er tussen de 20 en 25 kinderen. 

 
Jeugdclub Mirjam 
Tijdens het winterseizoen is er elke maandagavond van 18:30 tot 19:45 club in het gebouw 
achter de Pollenkerk (de Pöllezaal). Jeugdclub Mirjam is voor jongens én meisjes van groep 
3 tot en met groep 8 van de basisschool. We beginnen de avond met gebed, luisteren naar 
een mooi verhaal uit de Bijbel en vervolgens zingen we nog een aantal liedjes. 
Tijdens het tweede gedeelte zijn we vaak bezig met een knutselopdracht, doen we spelletjes 
of kijken we een film. 

 
Jongensclub Benjamin 
Wij zijn het seizoen 2019-2020 van jongensclub Benjamin gestart met ruim 40 jongens van de 
basisschool verdeeld in 3 leeftijdsgroepen. Elke vrijdagavond tijdens het winterseizoen komen 
we samen in Stjäavelin van 18.30 tot 19.45 uur. We beginnen met gebed en een stukje uit de 
bijbel te lezen, waarna we hier kort over napraten. Daarna beginnen we met knutselen of een 
moeilijker werkstuk voor de oudere jongens en wordt er weer afgesloten met gebed. Helaas 
konden we seizoen niet afmaken i.v.m. Corona en jammer genoeg ook niet afsluiten met de 
spelletjesavond. Ondanks dit alles hopen we toch dat de jongens een leuke tijd hebben gehad. 
 
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, 
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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 8 op de maandagavond 
of dinsdagavond  van 18.30 uur tot 19.45 uur. 
De club vindt plaats op vier locaties, namelijk maandag in de Rehobothschool en in Stjäävelin. 
Op dinsdag in de Elthetoschool en de Shalomschool. Elke locatie heeft twee groepen, een 
groep voor de meisjes uit groep 3,4,5 en een groep voor de meisjes uit groep 6,7 en 8. Dit 
doen we, zodat de meisjes op een eigen niveau het verhaal horen en de werkjes maken. 
 
Dit seizoen had een abrupt einde i.v.m. de corona maatregelen die gingen gelden. Daardoor 
hebben we niet een afsluitende avond kunnen hebben. Vooral voor de groep 8 meiden is dit 
jammer, die komen volgend seizoen niet meer naar de club. We hebben als leiding wel de 
meiden die afscheid nemen een Bijbel thuis gebracht zodat ze een mooi aandenken aan hun 
tijd bij de Rankjes hebben. Ook hopen we bij de start van het volgende seizoen toch nog 
aandacht aan hen te besteden. Kortom een jaar dat we niet snel zullen vergeten. 

 
VakantieBijbelWeek 
In de eerste week van de zomervakantie is de VakantieBijbelWeek georganiseerd voor ruim 
300 kinderen. Het thema dit jaar was ‘SchatRijk’. '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 jongens- en meidenmiddag en een 
armybootcamp. Tevens was er op de maandagavond een sing-in georganiseerd. Als afsluiting 
was er op zondag op de verschillende locaties een afsluitingsdienst, waarbij we met de hele 
gemeente terugkeken op een mooie week. 
 
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 
Ook het afgelopen jaar heeft Praise4Kids 2 kinderpraises georganiseerd.  
De commissie is aangevuld met nieuwe enthousiaste leden en de praises kunnen weer 
voortgezet worden. Kinderen en ouders zijn erg enthousiast over de steeds vernieuwde 
kinderpraise. Vooral kinderen van de onderbouw vinden het leuk om te komen. Er komen elke 
praise rond de 250/350 bezoekers. We hopen op Gods onmisbare zegen om de kinderen, die 
soms niet kerkelijk zijn, over de liefde van God te mogen vertellen en een feestje te vieren in 
de kerk voor Hem! 
 
Kinderoppas 
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. De kinderen komen voor de zegen terug in de kerk, mits de 
ouders dit zelf willen. We focussen ons vooral op een fijne tijd bij de kinderoppas en dan blijft 
er weinig ruimte over om te evangeliseren. Op dit moment leent de doelgroep zich hier ook 
niet voor. Dit zijn voornamelijk baby's en peuters tot 2 soms 3 jaar. 
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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. 
 
Om een idee te geven hoe de kinderoppas en kindernevendienst in één van de kerken verloopt 
hieronder een schets vanuit de Grote Kerk.  
 
Elke zondag tijdens de ochtenddienst in de Grote Kerk is er gelegenheid de kinderen van 0-3 
jaar naar de kinderoppas te brengen in de suite vanaf 9.00 uur. Er is oppas aanwezig van 
moeders en tieners.  
Er is speelgoed aanwezig en kleurplaten. Indien nodig zijn er boxen aanwezig. 
 
De kindernevendienst is iedere zondag tijdens de ochtenddienst voor kinderen van groep 1 
t/m 3. Zij gaan naar de nevendienst na het lied voor de preek en komen terug na de preek 
tijdens de collecte, voor het laatste lied. De lantaarn van de kindernevendienst, ‘Het Licht’,  
wordt meegenomen door een kind, liefst voorop in de stoet, naar hun eigen dienst en bij 
terugkomst terug gezet op de avondmaalstafel.  
 
De leiding volgt wekelijks de verhaallijn van Stichting “Vertel het Maar” via 
www.vertelhetmaar.nl met een bijbehorend werkje. Voorafgaand aan de dienst wordt een 
voorbeeldwerkje overhandigd aan de predikant om dit mee te nemen in zijn praatje met de 
kinderen voordat zij naar de nevendienst gaan. Er wordt gezongen, vertelling, gebed. Waarbij 
het belangrijk is dat de kinderen in hun eigen woorden het evangelie horen en het beter kunnen 
begrijpen en onthouden.  
 
 
Next Door 
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er één keer per maand Next Door. Dit is tijdens de 
laatste zondag van de maand. Na het zingen voordat de preek begint, verlaten zij de dienst en 
gaan naar de unit ‘4You’ om hun eigen samenkomst te houden. We praten met elkaar over 
wat ons bezighoudt, we bidden samen voor mensen en dingen die we voor willen leggen aan 
God. Het verhaal dat verteld wordt is volgens het rooster van ‘Vertel het Maar’. We kijken met 
elkaar wat dit verhaal voor het heden betekent; hoe herkennen we de Bijbelverhalen in onze 
tijd en wat is de boodschap voor ons? Tijdens de verwerking proberen we op een eigentijdse 
manier hier aandacht aan te besteden en het de kinderen te laten ervaren. Vaak sluiten we af 
met het zingen liederen middels You Tube.  
 
Next Level 
Tijdens de dienst van de eerste zondag van de maand is er een speciaal moment voor de 
kinderen vanaf het voortgezet onderwijs. Ze verlaten dan tegelijk met de kinderen van de 
kindernevendienst de kerk en gaan naar hun eigen samenkomst in de unit '4You’. Het is een 
moment van samen kletsen en connecten met medechristenen van hun eigen leeftijd, maar 
ook zeker om met elkaar na te denken over Gods boodschap. Het Bijbelverhaal wordt gebracht 
op een eigentijdse manier, zonder daarbij de Bijbel uit het oog te verliezen. De ene keer is dit 
een persoon die zijn/haar persoonlijke verhaal komt vertellen, een andere keer kijken we met 
elkaar naar een stukje film of bespreken we een onderwerp uit de actualiteit. Op andere 
momenten gaat de Bijbel open en wordt een Bijbelgedeelte uitgespit.  Multimedia wordt 
veelvuldig ingezet. We delen gedachten met elkaar en bemoedigen elkaar in het christen-zijn 
in deze tijd, waarin het steeds minder vanzelfsprekend is om voor je geloof uit te komen. De 
jongeren worden soms ook betrokken bij de voorbereiding van hun eigen samenkomst. Ze 

http://www.vertelhetmaar.nl/


 11 

werken dan met de leidinggevende het onderwerp uit en bekijken samen hoe de boodschap 
op een herkenbare een aansprekende manier gebracht kan worden. We hopen dat de 
jongeren elkaar, naast het Next Level-moment, ook bij andere activiteiten binnen de kerk 
weten te vinden. Hoe mooi zou het zijn wanneer we deze generatie betrokken weten te houden 
bij het geloof en dat ze in de toekomst nieuwe impulsen kunnen geven binnen onze kerkelijke 
gemeente!  
 
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 maakt 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.  

 
TienerclubSpirit 
De tienerclub is 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 en 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 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. Ook hebben we afgelopen jaar het pannenkoekenfestijn 
georganiseerd, wat een groot succes bleek te zijn en ruim € 700,- heeft opgebracht voor 
stichting Rehema van Arjen Muis. Dit gaan we dan ook zeker nog eens herhalen. 
 
Door de jaren heen is er wel veel veranderd. Zo zijn we over gestapt van het programma van 
de HGJB "Spirit" naar de programma's van YFC "Rock Solid" Vandaar dat het ook nog 
tienerclub Spirit heet. Het programma van YFC sluit beter aan op deze leeftijdscategorie door 
meer interactie van de tieners. Al merken we wel dat het geschikt is tot een leeftijd tot en met 
14 jaar. Het is erg lastig om de groep 14/15 jarigen betrokken te houden bij de club. Je merkt 
dat ze het minder leuk beginnen te vinden veel meer met vrienden af spreken dan 
naar de tienerclub komen. Al blijft er wel vaak een trouwe groep over. Dit jaar zijn er 3 tieners 
voor wie het laatste jaar tienerclub is geweest. Helaas hebben we nog geen laatste avond voor 
hen kunnen organiseren en hopen het alsnog in te kunnen halen. 
 
Afgelopen seizoen laten we met een opkomst van 10 - 15 tieners, waarvan 3 meiden. Nu 
zouden er een heel aantal meiden van de rankjes op bezoek komen. Maar helaas kon deze 
avond niet meer doorgaan. Hopelijk komen ze wel bij de start van het nieuwe seizoen. 
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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 hen met elkaar in contact te 
brengen. SJ wil jongeren in een veilige omgeving ontspanning bieden, waarbij het van belang 
is dat iedereen zichzelf kan zijn. De drie kernwoorden van SJ zijn: “Samenzijn, Ontspanning 
en Vriendschap” met het christelijk geloof als fundament. 
Eens per maand wordt er op zaterdagavond een activiteit georganiseerd, te denken valt aan 
kanoën, zwemmen, dropping, bowlen, etc. De activiteiten worden georganiseerd voor jongeren 
van 12 tot en met 15 jaar. De zaterdagavond begint met een korte christelijke opening door de 
leiding, bijvoorbeeld door het lezen uit de Bijbel of het vertellen van een persoonlijk verhaal. 
Daarna wordt de avond verder gevuld met een activiteit. 
  
Jaarlijks wordt in de herfstvakantie door SJ het SJ-Kamp georganiseerd, van zaterdag tot en 
met dinsdag. Het kamp staat in het teken van veel activiteiten, gezelligheid en er wordt 
nagedacht over een christelijk thema tijdens ‘’stille tijd’’. Het SJ-Kamp is altijd aan het begin 
van het seizoen (in het eerste weekend van de herfstvakantie), zodat iedereen dan alvast 
kennis kan maken met elkaar. 
  
Tevens wordt jaarlijks, op Koningsdag, het Koninklijk Ontbijt georganiseerd. Hiermee worden 
inkomsten gegenereerd om de activiteiten te kunnen bekostigen. De begroting wordt verder 
sluitend gemaakt door het organiseren van een 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. 
 
JV (Jeugdvereniging Psalm 119:9) 
De JV is er voor 16+ en heeft als doel om aan je geloof te bouwen. Dit gaat in een ontspannen, 
gezellige sfeer waar moeilijke onderwerpen en lastige vragen niet uit de weg worden gegaan. 
Op zondagavond komen we samen om een (zelf gekozen) thema te behandelen. Dit kan door 
het thema in te leiden door één van de jongeren of door een gastspreker. Vervolgens praten 
we door in groepen aan de hand van vragen of stellingen. In de (ruime) pauze is er chips, 
koek, zelfgebakken taart en drinken en wordt er gezellig bij gekletst. We komen 3 keer per 
maand op zondagavond samen in Flame van 18:30 tot 20:30. Als we zin hebben, zitten we 
daarna nog samen bij iemand thuis. Als er een jeugddienst is, gaan we daar naar toe. We zijn 
een open groep, waarbij je makkelijk als vriendengroep of als individu kan aansluiten. Naast 
de zondagavonden organiseren de jongeren zelf een aantal stoere activiteiten per jaar zoals: 
lasergamen, escape room, samen koken, opwekking en niet te vergeten het jaarlijkse kamp! 
  
Jongerendienstcommissie 
De Jongerendienstcommissie organiseert één keer in de maand jongerendiensten in de Grote 
Kerk. Deze jongerendiensten richten zich op het bereiken van (rand)kerkelijke jongeren, 
hoewel de bezoekers alle leeftijden hebben. 
  
De middag voor elke dienst komt de commissie bij elkaar om bij te praten en om de dienst 
voor te bereiden. Elk lid vertelt over hoe het met hen gaat en waar ze zich in die periode mee 
bezig hebben gehouden. Daarna wordt er overgegaan op het programma dat één van de leden 
heeft voorbereid. Dit programma verschilt elke maand en is gericht op het beter leren kennen 
van elkaar en het voorbereiden van de dienst. Een greep uit de dingen die we ’s middags 
doen: 
- Kaarten op Tafel; 
- De schriftlezing van de dienst lezen en a.d.h.v. vragen daar met elkaar over praten; 
- De kerstdienst voorbereiden en uitgebreid met elkaar dineren. 
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Als het etenstijd is, wordt er gekookt en samen met de band, de beameraar, de commissie en 
(zo nu en dan) de spreker gegeten. 
In de week na de dienst vergaderen we met de hele commissie. Tijdens deze vergaderingen 

evalueren we de dienst en bespreken we punten die in die periode aan de orde zijn. 
  
In juni heeft Nienke Koerssen het voorzitterschap overgegeven aan Hans Holland. Hij is vanaf 
die tijd samen met Elise Klinkien voorzitter van de commissie. In 2019 zijn er 4 leden gestopt 
en hebben we 3 nieuwe leden mogen verwelkomen. 
  
In 2019 hebben we weer veel mooie diensten mogen organiseren. Ook hebben we een 
toerustingsweekend gehad, onder leiding van Gineke Abbes en medewerkers van Jeugd met 
een Opdracht. Het weekend werd gehouden van zaterdagmiddag 17.00 uur tot zondagmiddag 
15:00 uur. We verbleven bij de Risk Factory op het terrein van Vliegbasis Twente. Het weekend 
zijn we gestart met gezamenlijk te eten. Daarna hebben we een gezellige avond gehad met 
o.a. een escape room en laser gamen.  
We zijn zondagochtend gestart met een ontbijt waarna we onder leiding van Gineke en 
medewerkers van Jeugd met een Opdracht een stuk toerusting en teambuilding hebben 
gehad. We hebben voor ons zelf nagedacht over aspecten van ons leven: waar zijn we actief? 
Wat voor rol vervullen we daarin? En de belangrijkste vraag: welke rol vervult Jezus in die 
aspecten? En wat maakt dat Jezus die rol daar vervuld? Daarnaast hebben we het ook gehad 
over zonden/aspecten in je leven waar je niet zo trots op bent. We hebben elkaar letterlijk ‘de 
spiegel’ voorgehouden en op deze manier in kleine groepjes met elkaar gepraat. Ter 
afwisseling hebben we buiten een lekkere wandeling gemaakt en hebben we samen een spel 
gedaan. Ter afsluiting van de dag kregen we een boekje aangereikt en daarnaast kreeg 
iedereen een kaart waarop een persoonlijke boodschap stond die de medewerkers van Jeugd 
met een Opdracht hadden geschreven. Ook in het komende jaar zijn we weer van plan een 
toerustingsweekend met elkaar te organiseren.  
  
Daarnaast gaan we elk jaar met elkaar naar Opwekking, zo ook in 2019. We zijn samen naar 
diensten geweest, we hebben samen gekookt en gegeten, muziek gemaakt en spelletjes 
gedaan. Een ontzettend leuk en gezellig weekend, waarin we meer over God en elkaar hebben 
mogen leren.  
  
Eén keer in het jaar wordt er een gezellige avond georganiseerd en in juni 2019 hebben we, 
ter afsluiting van het seizoen, samen gebarbecued. De band Reasons was hierbij ook 
uitgenodigd. 
  
In 2019 hebben we ons nieuwe logo mogen introduceren, hier zijn we erg trots op. Een korte 
uitleg over de aspecten die we terug hebben laten komen in het logo zijn: de veelkleurigheid 
van onze commissie, maar ook van de verschillende mensen die de jongerendiensten 
bezoeken, het verbinden van de letters staan voor hoe we als gemeente/commissie met elkaar 
verbonden zijn door ons geloof met elkaar te delen en diensten te organiseren, met het kruis 

als symbool van het geloof in Jezus Christus dat boven de letters JDC uitkomt en de basis is 
van onze commissie/de diensten die we samen organiseren ter ere van onze Koning. We 
hebben het logo samen als commissie ontworpen en Lambertine Schipper-Borger heeft het 
uiteindelijke logo gemaakt. We willen Wijk-Next bedanken voor de mogelijkheid om het logo 
samen als commissie te kunnen maken.  
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We hebben het logo mogen introduceren tijdens de jongerendienst in de feesttent ter ere van 
het 650-jarig bestaan van Vriezenveen. De spreker in deze dienst was Henk Stoorvogel en 
onze eigen jongerenband met nieuwe naam Reasons speelde. Het was een fantastische 
dienst, met ongeveer 800 bezoekers. We zijn erg dankbaar voor alle positieve reacties! 
Naast het nieuwe logo zijn we het afgelopen jaar ook aan de slag gegaan met een nieuwe 
missie en visie, als groep hebben we hier in voorbereidingsmiddagen over nagedacht.  
 
Missie JDC (waar staan we voor?): 
De jongerendienstcommissie bestaande uit een diverse groep werkt samen met jongeren aan 
een dagelijkse en levendige relatie met God en elkaar, ieder op zijn of haar eigen manier.  
 
Visie JDC (hoe willen we dit bereiken?): 
Door laagdrempelige jongerendiensten te organiseren met inspirerende, passievolle, sprekers 
en eigentijdse enthousiaste muzikanten die de diensten begeleiden.  
 
Ten slotte willen we als commissie Bert Bolte erg bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid 
bij de commissie de afgelopen jaren. Hij heeft veel voor ons betekend en geregeld en we 
konden altijd bij hem terecht voor vragen of andere zaken. We wensen hem en zijn gezin veel 
zegen toe! 
 
We hopen net zoals in 2019, in 2020 weer mooie diensten te organiseren als commissie! 
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2.2 Open jeugdwerk 
 
Flame 
Jongerencafé Flame is een inloopcafé voor jongeren tot 23 jaar woonachtig in de gemeente 
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 & 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.  
 
Leefstijl 
Samen met verschillende organisaties in Twenterand, organiseert Wijk Next het project 
Leefstijl. Leefstijl is een project die twee a 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! 

 
 
2.3 Deelnemers / Vrijwilligers open jeugdwerk 
 
Uit de tabellen in bijlage II kun je aflezen hoeveel deelnemers er per activiteit per keer 
aanwezig waren en hoeveel vrijwilligers bij het open jeugdwerk betrokken waren. 
 



 16 

3. Jaarverslag van de jeugdwerkcoördinator 
 
Dankbaar ben ik, dat ik het afgelopen jaar weer enthousiast werkzaam mocht zijn binnen het 
jeugdwerk in onze gemeente! Met mijn gezondheid gaat het naar omstandigheden prima, ik 
kan mijn werkzaamheden en mijn privéleven steeds beter combineren. Daarnaast is er een 
heel leuk nieuwtje, wij zijn zwanger van ons derde kindje!   
 
Binnen het jeugdwerk staat discipelschap nog steeds centraal. Het is mijn verlangen dat er 
steeds meer uitbreiding komt van discipelschap binnen de gemeente. Niet alleen binnen het 
jeugdwerk, maar ook binnen de gehele gemeente. Dit proces zetten wij als Wijk Next in 
werking door middel van toerusting en trainingen aan te bieden. Het afgelopen jaar zijn er 
diverse groepen gestart met deze training, ook zijn er verschillende gemeenteleden opgestaan 
om de training te willen geven! Wat ontzettend gaaf is het om deze beweging te zien ontstaan 
en te zien werken! 
 
Hierbij werken we in drie cirkels. Vanuit de jeugdambtdragers, door naar de leiding om 

vervolgens de kinderen en jongeren te 
bereiken.  
 
In het AB hebben de meeste 
jeugdambtsdragers de training gevolgd 
en zijn enthousiast om hun clubs 
hierover meer te vertellen.   
 
We zien ook dat er veel vrijwilligers 
hongerig zijn naar training en toerusting. 
Naast de training discipelschap hebben 
wij het afgelopen jaar ook andere 
groepen mogen toerusten binnen de 
gehele gemeente. Denkend aan de 
jongerendienstcommissie en de              
kerkenraad van wijk West.   

 
Wat we horen vanuit de vrijwilligers die de training discipelschap hebben gevolgd, is dat zij 
hun bevindingen meenemen naar de verschillende clubs waar zij vrijwilliger zijn. De leerlijn die 
ik vorig jaar heb mogen ontwikkelen, wordt ook hier weer steeds meer toegepast. Door de 
leerlijn willen we meer impact hebben op de kinderen en jongeren in het jeugdwerk. De leerlijn 
is onderdeel van de discipelschapstraining. En vandaaruit hopen we dat deze steeds meer 
vorm gaat krijgen binnen de clubs.  
 
Het proces van groeien in discipelschap is nog volop in beweging. Het is een mooi proces, 
een proces waarin ik graag mensen enthousiasmeer en ondersteun in dit proces. In dit proces 
kan je nieuwe ontdekkingen doen, ergens tegenaanlopen, nieuwe ontwikkelingen doormaken, 
nieuwe stappen zetten, soms falen, maar ook juist zoeken naar oplossingen om de 
overwinning te vieren. Het belangrijkste is dat iedereen mag leren wie ze mogen zijn als ze 
God kennen. Als je dat hebt ontdekt, word je nieuwsgierig, nieuwsgierig naar wat je voor God 
mag betekenen in Zijn koninkrijk. Ontdekken welke gaven en talenten God speciaal aan jou 
heeft gegeven, wat een prachtige ontdekkingstocht!  
 
En op die weg zijn wij ook bezig binnen het AB van Wijk Next. Welke talenten en gaven hebben 
de jeugdambtsdragers ontvangen van God? Wat mogen zij als jeugdambtsdrager betekenen 
voor de kinderen en de jongeren binnen onze gemeente? Waar ligt hun hart, hun passie en 
hun verlangen? Met elkaar onderzoeken we waar ieders verlangen ligt, om juist ook op die 

Jeugdambts
-dragers

Vrijwilligers

Kinderen en
jongeren
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plekken in de gemeente aan de slag te gaan. Op deze manier kunnen we samen het Lichaam 
van Christus vormen en die liefde uitstralen naar onze kinderen en jongeren! 
Met als doel dat meer en meer kinderen en jongeren het Koninkrijk van God leven én beleven! 
We blijven op weg, vertrouwend op God en afhankelijk van Hem. Wij ontvangen kracht om te 
mogen planten en water te geven, maar het is God die het laat groeien en bloeien!  
 
Gineke Abbes  
Jeugdwerkcoördinator wijk NEXT  
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4. Verslag van de jongerenwerker 
 
Open jeugdwerk 
Terugkijkend op het jaar 2019 ben ik als jongerenwerker zeer positief! Er zijn mooie stappen 
gezet, er zijn mooie avonden georganiseerd en er is vooral weer veel jeugd bereikt het 
afgelopen jaar. Ik ben dankbaar voor de vrijwilligers binnen het open jeugdwerk, ook zij hebben 
dit jaar met al hun inzet geholpen om Flame weer nieuw leven in te blazen! 
 
Team jongerenwerkers 
De herziening jongerenwerk is voortgezet. Samen met de begeleiding vanuit HRM zijn wij als 
jongerenwerkers opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. De lastige punten, de pijnpunten zijn 
met elkaar uitgesproken en we kijken samen verder naar de toekomst. We hebben een basis 
met elkaar opgebouwd om te kunnen samenwerken. Iedereen ziet het positief in en iedereen 
zet zich volledig in om elkaar opnieuw te vinden.  
 
We hebben met elkaar gekeken waar ieders expertise ligt en waar we van elkaar kunnen leren. 
We maken plannen voor de toekomst en kijken hoe wij als team jongerenwerkers kunnen 
aansluiten bij de behoeften van de jongeren. 
 
Samen met Mark (RadarUitvoering) ben ik de straat op geweest om jongeren te treffen. Samen 
met Rachel heb ik een jongerenavond georganiseerd (zie activiteiten). De samenwerking 
groeit, het wordt positiever en we weten elkaar steeds beter te vinden als jongerenwerkers.  
 
Meldcode kindermishandeling 
De meldcode kindermishandeling is ontwikkeld voor ons als stichting Reflection. Ik ben als 
jongerenwerker naar een bijeenkomst geweest waarin uitleg werd gegeven over de nieuwe 
regels omtrent de meldcode kindermishandeling. Voor 1 april 2019 moest deze nieuwe vorm 
geïmplementeerd zijn binnen alle organisaties en stichtingen. Dit is gelukt. Er is een versie 
voor vrijwilligers en een versie voor de beroepskrachten binnen Wijk Next ontwikkeld. Tijdens 
de start van het winterwerk binnen Wijk Next is deze meldcode met de vrijwilligers besproken. 
De meldcode is voor iedereen beschikbaar.  
 
Ouderbijeenkomsten 
In het jaar 2019 vonden wij het belangrijk om ouders ondersteuning te geven in de opvoeding 
van hun pubers. In het jaar 2018 merkten wij dat jongereninloop Flame, het jongerenwerk in 
zijn algemeenheid, veel negatieve reacties opriep bij ouders in de gemeente Twenterand. Juist 
door het aanbieden van ondersteuning voor ouders, vanuit het jongerenwerk hoopten wij dat 
dit zou ombuigen naar een positieve blik op het jongerenwerk.  
 
Op 15 april 2019 is er in het Wapen in Vriezenveen een ouderavond georganiseerd. Samen 
met Waypoint Twenterand en Zorgsaam Twenterand heb ik deze avond georganiseerd. Het 
thema wat deze avond werd behandeld was: ‘Pubers….ze zijn niet raar, maar heel bijzonder’. 
Een thema wat breed getrokken kon worden. De avond is goed bezocht, er waren ongeveer 
20 ouders aanwezig. Na afloop van deze avond heb ik gesproken met meerdere ouders. 
Contactgegevens werden uitgewisseld, nieuwe contacten zijn opgedaan en nieuwe thema’s 
kwamen uit de ouders als tips naar voren. Deze thema’s heb ik meegenomen bij het 
organiseren van nieuwe avonden. 
 
De nieuwe reeks ouderavonden is gehouden in samenwerking met Waypoint Twenterand. 
Twee avonden in het teken van het gebruik van Social Media. Tijdens de ouderavond op 15 
april werd aangegeven door ouders dat zij dit een lastig thema vonden en hier graag verdieping 
in wilden. Deze thema avonden hebben we opgesplitst in twee thema’s: Wat is Social Media 
op 11 november & social media en de Bijbel op 26 november. Twee avonden waar alle ouders 
uit Vriezenveen welkom waren, twee avonden waar je vrijblijvend naartoe kon gaan. We 
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hebben goede en diepgaande gesprekken gevoerd met ouders over deze thema’s. Ouders 
gaven aan dat ze het juist fijn vonden dat ook de christelijke opvoeding werd aangescherpt. 
Deze verdieping missen ze in het jongerenwerk in de gemeente Twenterand. Uit deze avond 
kwamen meerdere opvoedingsvragen naar voren. Deze ouders heb ik apart gesproken en 
hieruit zijn coaching gesprekken gevolgd met hun kinderen.  
 
Jongereninloop 
In 2018 was het een tijdje wat rustiger in de jongereninloop Flame. Nadat de jeugdgroep met 
verscheidene problematieken niet meer kwam, merkten wij dat de overige jeugd het spannend 
vond om naar Flame te gaan. We kwamen erachter dat veel jeugd de stap naar het 
jongerencafé lastiger vonden. Daarop hebben we een nieuwe aanpak bedacht, wat heeft 
gewerkt. Door jongeren op te zoeken op straat, jongeren persoonlijk te benaderen en 
activiteiten aan te bieden begon er een nieuwe groep in Flame te ontstaan. Na enkele weken 
werd het drukker in Flame en verbonden de jongeren met elkaar. Ook ouders die kinderen 
thuis hadden met gedragsproblematieken belden om te vragen of ik hen kon ondersteunen om 
contact te maken met leeftijdsgenoten. Dit hebben wij gedaan binnen de jongereninloop. 
Vrijwilligers zijn geïnformeerd om jongeren te ondersteunen, jongeren met problematieken 
verweefden zich in contact met de andere groepen jongeren. Mooi om te zien hoe de groepen 
elkaar konden vinden en met elkaar optrokken tijdens de openingstijden van Flame en 
daarbuiten! 
 
Activiteiten jongeren 
Vanuit de jongereninloop vonden wij het belangrijk om activiteiten aan te bieden aan de 
jongeren. Activiteiten waardoor zij zich meer verbonden zouden voelen met Flame, activiteiten 
waardoor zij elkaar beter leren kennen en er meer groepsgevoel ontstond. Op de 
vrijdagavonden werden het vooral spelletjesavonden. Spellen om met elkaar in contact te 
komen op een luchtige en gezellige manier.  
De jeugd vond het leuk om na te denken over de muur rondom de biljart. Een ontwerpteam 
werd opgezet en alle jongeren wilden helpen met het opknappen van de muur. Het behang 
werd verwijderd en nieuw behang uitgezocht door de jeugd en opgeplakt door vrijwilligers. Ook 
werd er een graffiti ontwerp gemaakt door één van de jongeren en uitgewerkt door de rest van 
de groep. De wand werd elke week aangepast en is na 8 maanden zo goed als klaar. De 
graffiti mag nog opgehangen worden. Elke jongere heeft een eigen houten ster uitgezaagd en 
goud gespoten. Elke jongere die in Flame komt mag hun eigen ster afronden. Zo ontstaat er 
de ‘Wall of Fame’.  
Op 4 mei 2019 hebben wij als jongerencafé opnieuw mee mogen doen met de kranslegging 
bij de jaarlijkse dodenherdenking in Vriezenveen. Het is mooi om te zien dat jongeren zich 
aanmelden en graag van dienst willen zijn. 
Op 14 juni 2019 was er de jaarlijkse Flame barbecue. Jongeren en vrijwilligers werden 
uitgenodigd en het was een groot succes. Een gezellige avond, waarbij veel jongeren 
aanwezig waren. 
Op vrijdag 6 december 2019 hebben wij met de jeugd het grote sinterklaasfeest mogen vieren. 
Cadeauspelletjes, lekkernijen, maar het hoogtepunt was het bezoek van de Sint met zijn 
pieten! 
Op 20 december 2019 was er een workshopavond. In samenwerking met jongerenwerk Den 
Ham en de organisatie YMCA werd er voor jongeren uit Vriezenveen en Den Ham een 
gezellige avond georganiseerd. Een gezellige avond, waarbij preventie voorop stond. Zo is er 
een veteraan geweest die zijn indrukwekkende verhaal met de jeugd heeft gedeeld. Zo is 
Karlijn de Groot van Tactus geweest om de jongeren voor te lichten over drugsgebruik. 
Afsluitend was er een creatieve ronde om de creatieve kant van de jongeren te stimuleren. 
Met een muzikant mocht een groep jongeren muziek maken met plastic emmers. Een heel lied 
werd ingestudeerd en jongeren kregen op hun niveau een eigen taak in de groep, het 
eindresultaat was prachtig! Een andere groep mocht armbanden maken van verschillende 
soorten materialen. Het was een geweldige avond, een avond waarin ik heb samen mogen 
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werken met verschillende organisaties & waarbij de jongeren elkaar mochten ontmoeten, 
mochten leren en kernen met elkaar werden verbonden. 
 
Individuele coaching 
Vanuit het contact met de jongeren in de jongereninloop en met de ouders bij de 
ouderbijeenkomsten, zijn verschillende jongeren aangemeld voor individuele coaching. De 
jongeren hebben vragen over zelfbeeld, planning, de thuissituatie, druk vanuit school, 
onderhouden van vriendschappen etc. Ik kan ze als jongerenwerker helpen om te kijken naar 
deze situatie en hen te ondersteunen om zelf tot oplossingen te komen. Ik zie dat de 
ondersteuning zijn vruchten heeft afgeworpen dit jaar. Een enkele jongere had aan een paar 
gesprekken voldoende, een andere jongere heb ik doorgestuurd naar de hulpverlening. Het 
was mooi om ook tijdens de individuele coaching soms terug te kunnen vallen op de 
gezinswerkers van RadarUitvoering Oost, om soms te sparren over een situatie. 
 
Afsluitend woord 
Wat een prachtig seizoen hebben we als open jeugdwerk met elkaar mogen beleven. Een jaar 
met nieuwe contacten, een jaar met vernieuwingen binnen de activiteiten, een jaar met meer 
oudercontacten. We hebben veel preventieve activiteiten kunnen organiseren voor jongeren 
en ouders, geweldig! Een positief jaar, op naar 2020!! 
 
Gericht jeugdwerk 
Terugkijkend op het jaar 2019 kan ik zeer positief terugkijken op het jeugdwerk binnen de 
Hervormde Gemeente Vriezenveen. Ik ben heel blij dat ik mocht meekijken bij de verschillende 
clubs binnen Wijk Next. Vanaf januari 2019 tot de zomervakantie heb ik alle clubs proberen te 
bezoeken die tieners en jongeren bedienen. Wat een enthousiasme en wat een prachtig werk 
wordt daar verricht. Na de zomervakantie ben ik begonnen om de clubs te bezoeken die het 
kinderwerk bedienen. Ook hier zag ik een geweldige bewogenheid bij de vrijwilligers, met 
daarbij enthousiaste kinderen! Het geeft mij als jongerenwerker een beter beeld om de 
verschillende clubs te bezoeken. Ik wil als jongerenwerker zien wat er gebeurd, ik ben 
nieuwsgierig en raak elke keer weer enthousiast als ik in contact kom met kinderen, jongeren 
en de vrijwilligers. 
 
Binnen het Algemeen Bestuur van Wijk Next zijn wij gestart met het herorganiseren van de 
taken van de jeugdambtsdragers. Ik merkte dat het voor mijzelf, maar ook voor de 
jeugdambtsdragers soms onduidelijk was waar de focus van de taken mocht liggen. Het 
afgelopen jaar hebben Gineke en ik gewerkt aan de herschrijving van de Dummies; een 
handleiding voor de jeugdambtsdragers bij Wijk Next. Hierin hebben we enkele 
verduidelijkingen aangebracht. Ook begon mijn hart voor het jeugddiaconaat en het 
jeugdpastoraat harder te kloppen. Het is mijn wens dat dit mag gaan groeien de komende 
jaren hier in Vriezenveen. Samen met de jeugdambtsdragers hebben wij subgroepen 
opgesteld: JOP (jeugdouderling pastoraat), JOO (jeugdouderling organisatie) en JAD 
(jeugddiaconaat). Geweldig om te zien wat voor uitwerking dit heeft gehad op de 
jeugdambtsdragers. Samen zijn we aan de slag gegaan om plannen uit te werken, maar ook 
al om plannen te starten met elkaar! Heel gaaf! 
 
Toch bestaan er binnen het Algemeen Bestuur in Wijk Next wel zorgen. We zien dat er veel 
vacatures zijn binnen ons bestuur. We zoeken naar nieuwe jeugdouderlingen en een nieuwe 
voorzitter voor onze stichting.  
 
Wat natuurlijk elk jaar niet mag missen in Vriezenveen is de Vakantie Bijbel Week. Ook dit jaar 
mocht ik weer actief meehelpen in de tienertent. Een intensieve week, waarin ik zie dat er 
zoveel vrijwilligers actief meewerken. Petje af! Daarbij zie ik ook dat er zoveel vrolijke kinderen 
mee mogen doen met de activiteiten, waarbij het belangrijkste is: zij krijgen het Evangelie te 
horen! 
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Dit jaar is de JV gestart met het organiseren van de Youth Alpha Cursus. Deze avonden 
worden eenmaal per maand georganiseerd en er zijn bijna 40 jongeren aangesloten. Ik ben 
zeer benieuwd wat God door deze avonden mag gaan doen bij onze jeugd.  
 
Zoals jullie allen kunnen lezen wordt er achter de schermen, maar ook zeker voor de schermen 
een hoop werk verricht. Alles ten doel om de jeugd te bereiken met Gods Evangelie! Laten we 
biddend om de jeugd van Vriezenveen heen blijven staan en elkaar aanmoedigen en 
bemoedigen om dit werk voort te zetten, met hulp van onze Heer!  
 
Ik zie vol verwachting uit naar wat God zal gaan doen in het jaar 2020. 
 
Hartelijke groet, 
Rianka Bekendam 
 

 
5. Jaarverslag Jeugddiaconaat 
  
In 2019 hebben we een start gemaakt met de invulling van Jeugddiaconaat binnen wijk Next 
voor de Hervormde Gemeente in Vriezenveen. Samen met de jeugdwerkcoördinatoren 
hebben we plan van aanpak gemaakt. We starten met een paar activiteiten en willen dat de 
komende jaren langzaam uitbouwen en continueren. De basis voor het plan is de visie van 
wijk Next en gaat hand in hand samen met de visie van de diaconie van Hervormd 
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. 
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. 
 
In 2019 hebben we de mentorcatechese bezocht met een avond over diaconaat en hulp aan 
de naaste. In 2020 geven we daaraan opvolging met een doe-middag met de jongeren, 
aansluitend bij de werken van barmhartigheid: hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken, 
eenzamen en gevangenen te bezoeken, vreemdelingen helpen, zieken verzorgen, zorgen 
voor de schepping en doden begraven.  
  
Het jeugddiaconaat bestaat uit de jeugddiakenen uit elke wijk en jongeren uit elke wijk. In 
december 2019 zijn de jeugddiakenen: 
  
Cees van den Hil:  jeugddiaken wijkgemeente Oost;    
Mariska Scherphof:   jeugddiaken wijkgemeente Midden;  
Carolie Krommendijk: jeugddiaken wijkgemeente Zuid. 
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. 
 
 
  

6. Overzicht jeugdambtsdragers 
 
De Hervormde Gemeente Vriezenveen kent in totaal 10 jeugdouderlingen, verdeeld over 4 
wijken, namelijk:  
 
Wijk Oost        : Niels Koerssen en Martijn Scherphof   
Wijk Midden    : Rianne Prinsen en Dannis Timmerman 
Wijk West       : Bert Bolte (en 2 jeugdouderlingen vacant) 
Wijk Zuid         : Bart Sportel, Mirna Volkerink, Ruth Doortmont 
 
Daarnaast zijn er 4 jeugddiakenen:  
Wijk Oost        : Cees van den Hil 
Wijk Midden    : Mariska Scherphof 
Wijk West       : (vacant) 
Wijk Zuid         : Josien Watering/Carolie Krommendijk 
 
 
 

  



Bijlagen  
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Bijlage I: Bestuurssamenstelling Wijk Next op 31-12-
2019 
 
 

Naam 
 

Functie DB- of 
AB-lid 

R. Keus 
 

Voorzitter DB 

A. Pieters-Keus  
 

Secretaresse DB 

J. Toeters-Jansen 
 

Penningmeester DB 

A. Scherphof-Sanderman Bestuurslid DB 
 

N. Koerssen  Jeugdouderling AB 
 

B. Bolte 
 

Jeugdouderling AB 

R. Prinsen-Hesselink 
 

Jeugdouderling AB 
 

M. Volkerink-Teunis 
 

Jeugdouderling AB 

R. van Doortmont 
 

Jeugdouderling AB 

B. Sportel 
 

Jeugdouderling AB 

M. (Mariska) Scherphof Jeugddiaken AB 
 

D. Timmerman 
 

Jeugdouderling AB 

C. Krommendijk Jeugddiaken 
 

AB 

L. Koerssen Notuliste AB 

 
Adviserende leden 

 

G. Abbes Jeugdwerkcoördinator DB 
 

R. Bekendam Jongerenwerker DB 
 

Ds. R.J. Kranen  
 

Predikant AB 
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Bijlage II: Aantallen open jeugdwerk 
 
 
 

 Aantal 
deelnemers 

Frequentie Vrijwilligers Verantwoordelijke 
Jeugdouderling 

Flame 35 Wekelijks 11 - 

Ouderbijeenkomsten 30 3x / jaar 5 - 

 
 
 
 

  


