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Voorwoord 
 
Voor je ligt het jaarverslag van Reflection Jeugdraad Hervormde Stichting 
Welzijnsbevordering1 over het jaar 2020.  
 
In dit jaarverslag kun je lezen wat er in het jaar 2020 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 2020.  
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, de jongerenwerker, 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 2020 
De coronapandemie is in 2020 van grote invloed geweest op de activiteiten welke Wijk-Next 
had willen organiseren. De impact hiervan heeft ook zijn invloed gehad op de financiële 
positie. Aan de kant van de baten is niet veel gewijzigd, er heeft nauwelijks verandering 
opgetreden in de baten waardoor deze nagenoeg gelijk zijn aan de baten uit voorgaand jaar. 
Aan de kant van de lasten is er wel het één en ander veranderd. Doordat een groot deel van 
de clubactiviteiten gedurende 2020 niet konden plaatsvinden, kon niet worden besteed wat in 
de begroting was geraamd. Deze afname in de bestedingen is tevens terug te zien in de 
organisatiekosten, waar ook niet is besteed wat in eerst instantie is geraamd. Deze 
kostenbesparing heeft ertoe geleid dat het resultaat over 2020 gunstiger is dan het resultaat 
uit voorgaand jaar, echter nog steeds wel negatief van aard is.  
De financiële positie is na afgelopen jaar stabieler geworden, en de verwachting is ook dat 
dit kan worden vastgehouden. Er zijn (vooralsnog) geen indicaties verkregen dat de 
coronapandemie van invloed zal zijn op de subsidies welke wij ontvangen. Al met al heeft de 
coronapandemie bijgedragen aan het stabiliseren van de financiële positie, echter hopen wij 
van harte dat de activiteiten weer zo snel mogelijk kunnen worden opgestart, en de focus 
weer kan komen te liggen op wat wel kan, en niet op wat er niet kan.  

 
Oud-papier  
In 2020 werd papier ingezameld op het plein van Stjäävelin aan Krijgerstraat 57. Vanwege 
de afspraken die we in 2019 maakten met de gemeente Twenterand, blijft de opbrengst van 
het oud papier een belangrijke inkomstenbron voor de stichting. Omdat er steeds meer oud 
papier gebracht wordt, is in 2020 een vierde container geplaatst. De vrijwilligers blijven 
dagelijks zorgen voor orde en netheid bij de containers, we danken hen hartelijk voor hun 
inzet.   

                                                 
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 2020 
gegeven.  
 

2.1 Gericht jeugdwerk 
 
Kingsclub 
De Kingsclub heeft als doelstelling alle basisschool kinderen in het winterseizoen op elke 3e 
woensdag van de maand een leuke middag te bieden. We zingen samen, luisteren naar een 
Bijbelverhaal en knutselen samen en hopen een luisterend oor te bieden, verbinding tussen 
te kinderen te creëren en Stjaavelin als een leuk honk ervaren. We proberen dit bijvoorbeeld 
door de grotere kinderen de catering te laten verzorgen en dat ze de kleinere kinderen 
helpen. 
Helaas kon dit alles dit jaar niet doorgaan. 
We hebben de kinderen een paar keer iets gebracht en de kinderen konden meedoen aan 
de Sterrentocht en de Paaschallenge. Ook hebben we aangemoedigd te kijken naar het 
kindertheater van de afsluiting van het winterwerk en om mee te doen aan de taartenbak 
wedstrijd. 
Ondanks dat we geen club konden houden waren deze momenten aan de deur waardevol. 
Kinderen vinden het natuurlijk leuk om iets te krijgen, maar vaak hoorden we dat het echt 
leuk is om ergens bij te horen! Onderling hebben we een paar keer online vergaderd om 
contact te houden en kleine acties op touw te zetten. Natuurlijk zien we er naar uit om 
komend jaar de kinderen weer echt te mogen ontmoeten. In ons bestand staan 34 kinderen. 
  
De Parels 
De Parels heeft als doelstelling kinderen met een beperking een leuke middag te bieden 
d.m.v. zingen, vertellen en knutselen en leren over Gods liefde! 
De middagen worden samen met de Kingsclub georganiseerd. De Parels gaan na het 
verhaal naar een eigen werkplek waar de kinderen rustig, bijna 1 op 1 kunnen werken. 
Door Corona heeft ook dit niet plaatsgevonden en hebben de Parels samen met de 
Kingsclub thuiswerk acties bedacht. (zie Kingsclub) 
 
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. 
 
Afgelopen jaar hebben wij i.v.m. corona geen kinderclub kunnen houden. Ook de 
vakantieclub week kon niet doorgaan. Daarom is er de actie bedacht om tasjes uit te delen 
onder de kinderen in Aadorp. De tasjes waren gevuld met knutselspullen en een klein 
cadeautje. Wegens succes hebben wij dit in de maand december herhaald. Er zijn 50 tasjes 
gevuld met knutselopdrachten inclusief materialen, een spel met betrekking tot Kerst en wat 
lekkers. Deze tasjes hebben wij aan de deur bij de kinderen afgeleverd. Dit hebben wij 
gedaan om te laten weten dat wij de kinderen niet zijn vergeten, ondanks dat wij elkaar door 
corona niet meer konden zien. 
 
Speciaal voor de kinderen in Aadorp is ook in Aadorp de paaschallenge uitgezet en werd dit 
zelfs via school gedeeld. 
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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. Het aantal kinderen dat in 2019/20210 
elke clubavond kwam, was 20 en 25 kinderen. 
 
Jeugdclub Mirjam 
Tijdens het winterseizoen was er, wanneer het binnen de corona-regels was toegestaan, 
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 2 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 
Op 25 september 2020 begonnen we weer met de Jongensclub. Dit was wel wat anders dan 
we gewend waren door de coronamaatregelen. Bij binnenkomst werd van iedereen de naam 
en verdere gegevens genoteerd om bij een eventuele besmetting actie te kunnen 
ondernemen.  
De leidinggevenden waren op de volgende manier verdeeld: 
 
Groep3/4 Evelyn Thirza Berdien   
Groep 5/6 Willian Eduard Gertjan (Ben reserve)  
Groep 7/8 Gerrit Leon Peter Rick Hugo 
 
Er waren 34 jongens de eerste avond, een mooie opkomst. De volgende twee avonden 
waren er ook tussen de 30 en 34 jongens aanwezig. We begonnen de avond met het 
vertellen van een bijbelverhaal en evt. zingen. Ook was er ruimte voor de jongens om zelf 
iets te vertellen. De eerste avond stond in het teken van kennismaken. De volgende avonden 
werd een start gemaakt met een knutselactiviteit. Helaas kwam er na drie clubavonden al 
een eind aan de club door corona. Binnen elke groep werd een appgroep met de ouders 
aangemaakt om toch contact te kunnen houden met de kinderen en hun ouders. In 
december hebben we bij alle jongens een knutselwerkje met een kaartje rondgebracht. Dit 
werd erg gewaardeerd. In de loop van 2021 werd wel duidelijk dat het er niet in zat om dit 
seizoen nog als club bij elkaar te komen. Aan het eind van het seizoen hebben we 
bloempotjes met zaadjes rondgebracht. De bedoeling is dat de jongens deze 
zonnebloemzaadjes poten en een foto sturen van het resultaat. Terugkijkend op een vreemd 
seizoen hopen we dat het volgend jaar weer mogelijk is om een ‘normaal’ seizoen te draaien. 
 
Meisjesclub de Rankjes 
We begonnen na een raar einde van 2020 door Corona, vol goede moed aan het nieuwe 
seizoen. Mede door Corona en het verloop van het aantal kinderen op een aantal locaties 
hebben we besloten de maandag en dinsdag groep beide bij Stjäävelin te houden en de 
andere locaties te sluiten. Na de eerste avond hebben zowel de maandag als de dinsdag 
groep besloten om toch naar de Suite bij de Grote kerk te gaan. De ruimte is daar groter en 
we lopen de catechese niet in de weg. Na de tweede keer club werd er door aangescherpt 
maatregelen van de regering besloten om de clubs te stoppen. Dit was begrijpelijk maar erg 
jammer, vooral toen er na een tijd de catechisaties wel weer opgestart werden maar de clubs 
niet door mochten gaan. Jammer dat die beslissing is genomen voor ons en dat we daar niet 
in gehoord zijn. 
We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben op de volgende manier contact 
gehouden met de meiden. We hebben ingrediënten voor arretjes cake rond gebracht. Rond 
kerst hebben we knutselspullen voor een kerstwerkje met een mooie eigen ontworpen kaart 
rondgebracht. Als afsluiting van het seizoen, die voor ons gevoel nooit echt gestart is, 
hebben we een online bingo gedaan. Bingokaarten, chips en drinken rondgebracht en na de 
avond bij de prijswinnaars de cadeautjes gebracht. Voor iedereen was er ook nog een 
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boekenlegger en wat lekkers. We hadden 25 meiden en die hopen we in september weer 
live te zien. 

 
VakantieBijbelWeek 
Helaas kon door de corona dit jaar de VakantieBijbelweek niet doorgaan. We hadden er 
ontzettend veel zin in om weer ruim 300 kinderen te ontmoeten, hen de Bijbelverhalen te 
vertellen en samen te knutselen en spellen te doen. Het thema van dit jaar zou ‘Duik erin’ 
zijn. Een thema waar we heel veel creatieve ideeën bij hadden ontwikkeld. Toch hebben we 
ondanks de coronaperiode alle kinderen op de basisscholen in Vriezenveen een goodybag 
kunnen uitdelen met verschillende materialen vanuit de VakantieBijbelweek. Op deze manier 
is de VakantieBijbelweek niet geheel aan ons voorbij gegaan. Naast de goodybag is er een 
kinderdienst georganiseerd vanuit de VakantieBijbelweek in samenwerking met Cross-Over. 
Een dienst speciaal voor kinderen waar ook Daan en Danoontje aan meededen. Na afloop 
van de dienst was er een spel georganiseerd: ‘wie ben ik?’ dat aansloot bij het thema van de 
dienst. Veel gezinnen hebben meegedaan met het spel. We hopen in 2021 de 
VakantieBijbelweek te kunnen organiseren op alle locaties, mét alle kinderen! 
 
Praise 4 kids 
Helaas heeft praise 4 kids dit jaar geen doorgang kunnen vinden in verband met corona. 
 
Kinderoppas 
Normaal gesproken is het doel 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.  Afgelopen jaar 
hebben wij tot de 1e lockdown kunnen oppassen. In de tijd die volgde en nog oppas 
aangeboden werd, was de opkomst zo dermate laag (1-3) kinderen, dat er is besloten om 
geen oppas meer aan te bieden. Eveneens hadden een aantal oppassers te kennen 
gegeven dat ze voor hun eigen veiligheid en omgeving liever niet wilden oppassen. Zodra de 
maatregelen het weer toelaten, staat er weer een team klaar van oppassers om de kinderen 
weer op te vangen. 
 
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.  
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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.  
 
Helaas was het vanaf maart 2020 niet meer mogelijk om kindernevendienst te draaien. 
Vanaf 10 mei hebben wij elke zondag het werkje aangeleverd voor de Aakerk. Deze wordt 
dan op Padlet geplaatst, evenals de verhalen en verwerkingen van Vertel Het Maar. 
 
Next Door 
2020 zijn we gestart net als andere jaren. Er was nagenoeg geen verloop bij de leiding. 
De eerste zondag van de maand een bijeenkomst voor de tieners vanaf de brugklas (Next 
Level) en de laatste zondag van de maand voor de kinderen van groep 5t/m 8( Next Door). 
Het doel voor Next Door is om het geloof en de verhalen uit de Bijbel te vertalen naar de 
wereld van de kinderen, naar het nu. We doen dat door Bijbelverhalen te vertalen naar 
actuele situaties in het heden die in hun belevingswereld spelen. 
Voor Next Level lag de nadruk op het kunnen identificeren met andere christenen in hun 
omgeving. Hierbij wordt het samenzijn en de activiteit ingezet om het verhaal ‘dichterbij’ te 
brengen en daardoor begrijpelijker. Door corona geeft het een hele poos stilgelegen. In 
september is het voor één keer weer gestart, waarna we opnieuw vanwege 
coronamaatregelen moesten stoppen. We hebben overwogen om iets online te doen, maar 
uiteindelijk hebben we hier niet voor gekozen. Als leiding zijn we van mening dat voor deze 
leeftijd de kracht zit in de ontmoeting, de activiteit en het ‘connecten’ met elkaar. Dit is online 
haast niet te realiseren. 
Daarnaast bestaat de groep van Next Level uit tieners die elkaar niet persé door de week 
tegenkomen en dus nagenoeg geen band hebben onderling. 
Voor komend jaar zal het een uitdaging worden om iedereen weer te bereiken en hopelijk 
terug te zien, wanneer de coronamaatregelen versoepelen. 
 
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 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! Helaas heeft ook Next Level niet gedraaid dit 
seizoen zoals we graag hadden gezien in verband met corona.  
 

about:blank
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Basis Catechese 
De basiscatechese wordt georganiseerd voor alle kinderen uit de groepen 7 en 8 in wijk 
midden, west en zuid. Ook wijk Oost heeft een eigen club kinderen die meedoen aan de 
basiscatechese. De kinderen komen in verdeelde 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. In 2020 werd er gewerkt met de 
methode van de HGJB: ON TRACK. Een methode waarbij de kinderen het Oude Testament 
door mogen. Met behulp van deze methode krijgen de kinderen op eigen niveau een 
voorproefje van de mentorcatechese. We merken dat er in de ON TRACK methode veel 
lessen worden opgegeven, soms net iets teveel om aan de kinderen mee te geven. 
Helemaal nu er in 2020 door de corona minder catechisatielessen gegeven konden worden. 
Wij hopen en bidden dat dit in 2021 weer meer kan en mag! 
 
Mentor Catechese 
De mentorcatechisatie is bedoeld voor tieners die naar de middelbare school gaan, tot de 
leeftijd van 16 jaar. Tijdens het winterseizoen komen de jongeren wekelijks bij elkaar op een 
maandag-, dinsdagavond of vrijdagmiddag. Na een plenaire inleiding in de grote zaal van 
Stjaavelin gaan ze normaliter in groepjes uiteen om de behandelde stof te bespreken. Dat 
ging afgelopen seizoen 2020-2021 een beetje anders in verband met corona. Na twee 
weken nog een plenaire bijeenkomst te hebben gehouden, werd dat al gauw omgezet in 
volledig groepswerk in de lokalen. De inleiding werd door ds. Kranen opgenomen en in de 
groepen getoond, waarna het alsnog behandeld kon worden. Maar ook aan dat groepswerk 
kwam in december een einde en werden de catechisaties volledig online voorgezet, 
wederom met gebruik van een vooraf opgenomen inleiding. Zo bleven de mentoren toch in 
contact met de jongeren en de jongeren met elkaar. Die ervaring is goed geweest. Hoe dat 
dit jaar verder zal gaan…? 
 
Catechese 
Catechese wijk Oost 
In het seizoen 2019/2020 is in wijk Oost begonnen met zgn. basiscatechese; catechisatie 
aan kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten. Deze basiscatechese werd 
verzorgd door een aantal gemeenteleden en werd in de huiskamer gegeven. Jongeren in de 
leeftijd van de middelbare school of ouder, kregen catechisatie van de predikant; op 
maandag in het Hervormd Centrum en op dinsdag in ‘de Pöllezaal’. De jongeren werden in 
twee leeftijdsgroepen ingedeeld: 12 – 15 jaar en 16 jaar en ouder. De coronacrisis maakte in 
maart een abrupt einde aan het catechisatieseizoen. Gelukkig konden de catechisanten 
elkaar en de catecheten weer fysiek ontmoeten in het nieuwe seizoen. Door de coronacrisis 
moest ook de belijdeniscatechisatie afgebroken worden. De mogelijkheden van de digitale 
techniek werden benut om het onderlinge gesprek voort te zetten. In augustus(!) was er de 
mogelijkheid om de belijdenisdienst te houden. 
 
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 (wat afgelopen seizoen helaas niet door kon gaan). Dit jaar 
hadden we wederom een pannenkoekenfestijn willen organiseren wat we zeker komende 
jaren nog eens gaan doen. De laatste jaren draaien we de programma's van YFC "Rock 
Solid". Het programma van YFC sluit goed aan op deze leeftijds catogorie door meer 
interactie van de tieners. Al merken we wel dat het geschikt is tot een leeftijd tot en met 14 
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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 dan ook geen 
tieners voor wie het laatste jaar tienerclub is geweest. Afgelopen seizoen verliep uiteraard 
anders dan voorgaande jaren. Na de 1e avond in het stjaavelin, moesten we helaas al weer 
stoppen. Vanaf dat moment hebben we alle avonden online georganiseerd. We hebben onze 
planning gevolgd en we hebben bijna iedere vrijdag een online programma gedraaid. Bingo, 
sinterklaas, etc. mede dankzij fanatieke leiding. De opkomst was vaak wel minimaal. van ca. 
4 tot 8 tieners per avond. Wel zagen we telkens andere gezichten. Als laatste avond hebben 
we een avond (gourmette) georganiseerd in Flame. Dit was een mooie afsluiter van het 
seizoen. Je merkt dat tieners er echt aan toe waren en zijn om in real life af te spreken. Er 
waren 15 tieners. Wellicht gaan we de tieners de komende tijd nog eens uitnodigen in Flame 
om de contacten te onderhouden. Hier zijn ze nu echt aan toe en kan binnen de gestelde 
kaders. 
 
Hopelijk kunnen we het volgende seizoen weer als vanouds gaan organiseren. 
 
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. In 2020 konden we helaas minder avonden organiseren 
als normaal, vanwege de beperkingen door corona. De activiteiten worden georganiseerd 
voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. De zaterdagavond begint met een 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. 
  
Ook het jaarlijkse SJ-Kamp kon in 2020 niet door gaan. Normaal gesproken 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. 
  
Normaal gesproken 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. Al deze activiteiten 
hebben in 2020 niet kunnen plaatsvinden, vanwege de corona-regels. 
 
JV (Jeugdvereniging Psalm 119:9) & Youth Alpha 
De JV is er voor de 16+ jeugd en normaal gesproken komen we drie zondagavonden per 
maand bij elkaar. Dan praten we over ons geloof, maar ook over ons dagelijks leven. Er is 
ruimte voor diepe vragen en luchtige gesprekken. De thema’s waar we het over hebben 
worden uitgekozen en voorbereid door de leden zelf. Ook komt er af en toe een externe 
spreker langs om een  thema te behandelen wat ons aanspreekt. Vaak praten we hierover 
door in kleine groepen aan de hand van vragen of stellingen. Tussendoor hebben we een 
ruime pauze waarin we met elkaar praten, een potje poolen en muziek luisteren, onder het 
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genot van wat fris en een (zelfgemaakte) snack zoals cake of taart. De avonden duren 
normaal gesproken van 18:30 tot 20:30, en er wordt geregeld nageborreld bij één van de 
leden of leiding thuis. Daarnaast gaan we er geregeld samen op uit. We bezoeken elke 
maand samen de jongerendienst. Elk jaar gaan we samen op kamp en ook Opwekking wordt 
druk bezocht door onze groep. Af en toe organiseren we gezellige activiteiten op 
zaterdagavond zoals lasergamen, escaperooms of bowlen. Daarnaast zetten we ons elk jaar 
in voor een goed doel door auto’s te wassen op de autowasdag.  
 
In september 2019 zijn we daarnaast begonnen met iets nieuws, de Youth Alpha. We 
merkten namelijk dat de reguliere avonden niet altijd even goed werden bezocht en dat veel 
jongeren ook andere evenementen bezochten op de zondagavond zoals Transformed. We 
willen onze jongeren blijven bieden wat ze nodig hebben voor verdieping in hun geloof dus 
hebben we besloten om de reguliere avonden aan te vullen met de Youth Alpha, die één 
keer in de maand op zondag plaatsvindt. Dit was een groot succes. Ruim dertig jongeren uit 
Vriezenveen en omstreken kwamen iedere maand bij elkaar om samen te eten, te zingen en 
de diepte in te duiken over geloofsthema’s. Er was grote betrokkenheid van zowel de 
jongeren als van gemeenteleden, die zich met liefde wilden inzetten voor de Youth Alpha. 
We hebben een aantal heerlijke maaltijden mogen ontvangen en zelfs een heus pizza-buffet 
meegemaakt. Ook stond er in april 2020 een Youth Alpha weekend op het programma. 
Helaas weten we allemaal dat het in de realiteit anders is gelopen. We hebben onze 
bijeenkomsten niet af kunnen maken en ook het weekend hebben we af moeten zeggen. 
Maar ondanks dat, hebben we al een gezellige en leerzame tijd gehad en hopen we 

natuurlijk dat we over een tijdje weer bij elkaar mogen komen.  
  
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. 
  
Normaal gesproken komt de commissie de middag voor elke dienst bij elkaar om bij te 
praten en om de dienst voor te bereiden. Elk lid vertelt over hoe het met hem of haar gaat en 
waar ze zich in die periode mee bezig houden. Daarna wordt er overgegaan op het 
programma dat één van de leden in elkaar heeft gezet. 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. 

 
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. Het afgelopen jaar hebben de middagen voor de dienst er 
anders uitgezien vanwege het coronavirus. Tijdens de diensten waren alleen de 
eindverantwoordelijken en de mensen van de techniek aanwezig en er waren geen 
voorbereidingsmiddagen.  
 
De diensten van januari en februari 2020 waren nog reguliere jongerendiensten waarin we 
mensen konden ontvangen. De jongerendienst op 13 maart 2020 is vanwege de uitbraak 
van het coronavirus en de regels vanuit PKN niet door gegaan. We konden op korte termijn 
geen oplossing vinden om de dienst op een andere manier vorm te geven. De 
jongerendienst op 19 april was de eerste volledige online dienst. In september konden we 
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weer bezoekers bij de diensten ontvangen. Mensen konden zich via de mail bij ons opgeven. 
Echter, vanaf oktober tot op heden hebben de diensten allemaal online plaatsgevonden. Wat 
betreft de online invulling en de kwaliteit van het streamen via YouTube hebben we het 
afgelopen jaar veel stappen gezet. Dit hopen we ook in de komende periode door te zetten 
zodat de diensten live te volgen zijn, en daarnaast zo mogelijk ook fysiek bezoekers toe te 
laten indien de maatregelen dat toelaten. 
 
Hans Holland en Elise Klinkien waren in 2020 de voorzitters van de commissie. In 2020 is er 
1 lid gestopt en hebben we geen nieuwe leden gekregen. 
   
In 2020 hebben we helaas geen bezinningsweekend kunnen organiseren. In plaats daarvan 
hebben we diverse online avonden georganiseerd om als commissie toch nog contact met 
elkaar te houden. Ook bijna alle vergaderingen zijn dit jaar online geweest. In juni 2020 zijn 
we als voorbereiding op de dienst met de commissie gaan wandelen. Tijdens het wandelen 
hebben we diverse vragen besproken: 

- Vertel elkaar minimaal twee positieve en twee negatieve aspecten van de invloed van 

het 

- coronavirus op jouw leven/omgeving? 

- Hoe heb jij in deze coronatijd je geloof ervaren/hoe ervaar jij op dit moment je geloof? 

- Wat betekent bemoediging volgens jou? Wanneer maakte je mee dat je je echt 

bemoedigd 

- voelde (of ken je een voorbeeld van iemand anders)? 

- Midden in de nacht hoort Samuel dat God hem roept (1 Samuel 3). Heb jij weleens 

het idee 

- dat God iets tegen jou wil zeggen? 

- Mozes heeft een tent waar hij naartoe gaat om met God te praten (Exodus 33: 7-11). 

Waar 

- praat jij met God? 

We hopen in het jaar 2021 nog een aantal nieuwe leden te verwelkomen in de commissie. 
We gaan in de diensten en op sociale media oproepen doen.  
 
Een bijzonder dank gaat uit naar alle mensen van de techniek die het mogelijk hebben 
gemaakt om de diensten online neer te zetten, onder andere Leander Smelt, Volkmar 
Volkerink, Mart Scherphof en alle andere personen die elke dienst weer één van de taken op 
zich heeft genomen. We mogen trots zijn op zo’n mooi team waarin ieder zijn/haar talenten 
inzet. 
  
We hopen dat we elkaar in 2021 weer regelmatig mogen ontmoeten in de jongerendiensten! 
 

2.2 Open jeugdwerk 
 
Inleiding 
Een heel ander jaar dan voorafgaand aan 2020 verwacht. Een jaar waarin ik als 
jongerenwerker op een andere manier mocht gaan werken & een jaar met nieuwe kansen. 
Juist in deze tijden rondom het coronavirus ben ik aan het werk gegaan met de volgende 
vragen: wat zijn de behoeften en verlangens van de jongeren en hoe kan ik hen bereiken nu 
er een lockdown is? Wat heeft effect op de jongeren? 
 
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 
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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. 
 
Individuele coaching/begeleiding 
In 2020 heb ik 11 jongeren individueel kunnen begeleiden en coachen. Jongeren met 
verschillende hulpvragen en problematieken. De meeste van deze jongeren kwamen eerder 
naar de activiteiten in Flame, waardoor ik hen, en zij mij hebben leren kennen. Door deze 
volgorde is er een vertrouwensband ontstaan, waarin de jongeren, of hun ouders mij om hulp 
durfden en konden vragen. Zij durfden de stap te zetten om vragen te stellen, wanneer zij 
vastliepen of rondliepen met (levens)vragen. Ook de ouders van deze jongeren hebben mij 
meerdere malen benaderd voor hulpvragen.  
Voor het jaarverslag is het te inhoudelijk om de casussen te bespreken. 

 

Jongereninloop 
Dit jaar is de jongereninloop verminderd open geweest voor jongeren in verband met de 
coronamaatregelen. Toch hebben we in de perioden dat het rustiger was de inloop open 
kunnen doen en hebben we goede avonden met elkaar gehad. Denkend aan een avond 
samen koken en eten met elkaar. Denkend aan spelletjesavonden en karaoke avonden. Het 
is goed om te zien hoe de jongeren zich het afgelopen jaar thuis begonnen te voelen in 
Flame. Flame werd echt de plek waar de jongeren zichzelf mochten zijn en gezelligheid, 
nabijheid en liefde mochten ervaren. Ik merkte aan de jongeren dat zij elkaar gingen helpen, 
maar ook de vrijwilligers. De jongeren werden zelfstandiger en boden aan dat zij bijvoorbeeld 
wilden helpen met de afwas, het doen van boodschappen en het opruimen van activiteiten. 
Een mooie ontwikkeling, een natuurlijke beweging, waarbij er veel vertrouwen opgebouwd is 
tussen de jongeren met de vrijwilligers en de jongerenwerker, maar ook tussen de jongeren 
onderling.  
 
Verder hebben we met de jeugd gekeken naar wat zij leuk vinden in Flame: qua inrichting en 
qua spellen. We hebben nieuwe spellen kunnen kopen door de gift van het Akkerfonds: 
poolballen, 30 Seconds etc. Ook hebben we de muur bij de biljarttafel gepimpt, hier hebben 
we geschilderd en een Flame bord ontworpen. In de zomer hebben we een tuinset aan 



16 

 

kunnen schaffen, die we met de jongeren hebben opgehaald. Daar hebben we in de 
zomerperiode veel gebruik van kunnen maken met elkaar op het Flame plein.  
 
Activiteiten jongereninloop (voor en tijdens de coronaperiode) 
Ondanks de coronaperiode zijn er verschillende activiteiten aangeboden binnen 
jongereninloop Flame. Zo hebben we meerdere avonden met elkaar gekookt in verschillende 
thema’s. Het koken was educatief en het gezamenlijke eten bracht verbinding. Verder zijn de 
spelavonden, de karaoke avonden en de online activiteiten hoogtepunten in de activiteiten 
vanuit Flame.  
Online spellen: Tijdens de coronaperiode heb ik als jongerenwerker extra ingezet op online 
spellen. Tijdens de eerste lockdown liepen die zeer goed. Veel jongeren (wekelijkse 
gemiddelde 20) deden wekelijk mee met mijn zelfbedachte spellen: pictionary, levend bingo, 
pubquizen en levend pim-pam-pet. Dit waren de favoriete spellen van de jongeren, waarbij 
de jongeren kleine prijsjes konden winnen. Deze prijsjes konden ze dan na afloop van het 
spel, dezelfde avond, ophalen in Flame. Aangezien ik de spellen daar verzorgde.  
Instagram: Verder waren wij met het team jongerenwerkersbreed elke dag live op 
Instagram. Anderhalf uur live zijn om de contacten met de jongeren te verbreden, hun vragen 
te beantwoorden en weer zichtbaar te zijn voor de jongeren. Het was even wennen, maar het 
heeft wel tot nieuwe contacten mogen leiden.  
Foto-spellen: Ook heb ik samen met enkele jongeren foto spellen opgezet in Vriezenveen 
en later in geheel Twenterand. Op deze manier werd de jeugd betrokken bij het organiseren 
van spellen, werd hun leiderschap gestimuleerd en konden zij zichzelf verder ontwikkelen. 
Wanneer een jongere een initiatief toonde, heb ik deze met twee handen aangegrepen. Ik 
ben trots op de jeugd en zie dat zij zich ontwikkelen, groeien in hun leiderschap en 
verbinding zoeken met de jeugd en met mij.  
In de tweede lockdown merkte ik dat de online spellen minder in trek waren. De jongeren 
konden door de maatregelen niet naar de inloop, maar mochten wel sporten en naar school. 
Daar zagen ze hun leeftijdsgenoten en hadden daardoor minder behoefte om elkaar te zien 
en spreken via de online kanalen.  
Stimuleren vrijwilligerswerk: Vanuit de jongereninloop hebben we de jongeren 
gestimuleerd uit te reiken naar de ander. Voor de zomervakantie is de Vakantie Bijbelweek in 
Vriezenveen geannuleerd door de coronamaatregelen. Vanuit de kernteams werd het idee 
geopperd om cadeautasjes te maken en naar de scholen te brengen, zodat alle kinderen in 
Vriezenveen een cadeautasje konden ontvangen. Ik heb de jeugd vanuit Flame gevraagd te 
helpen bij het inpakken van de 2000 tasjes. Hier zijn we een hele week druk mee bezig 
geweest. De jongeren vonden het leuk om uit te reiken, om een taak te krijgen en iets te 
doen wat hielp tegen verveling.  
Om zich te verplaatsen in mensen die in armoede leven en om te kijken wat wij daarin 
kunnen betekenen. In samenwerking met het kerkelijke jeugdwerk is de actie voor stichting 
Manna opgestart. In december hebben wij een inzamelingsdag georganiseerd, waarbij 
mensen ingrediënten en benodigdheden voor appeltaartpakketten konden bezorgen naar 
Stjaavelin. De jeugd heeft geholpen de pakketten in te pakken en te bezorgen bij stichting 
Manna. We hebben in totaal 300 pakketten mogen bezorgen. De jeugd vond het heel mooi 
om iets extra’s te mogen bieden in de decembermaanden aan gezinnen in armoede.  
 
Outreachend werken 
De afgelopen jaren ben ik als jongerenwerker bewuster aan het groeien naar outreachend 
werken. Ik zie aan mijzelf dat ik steeds breder ga kijken en mijn netwerk aan het vergroten 
ben. De coronaperiode heeft hier zeker nog meer verdieping in aangebracht.  
 
Straatwerk: Tijdens de eerste lockdown ben ik meer de straat op geweest dan ervoor. Waar 
ik toen twee keer per week de straat op ging, ging ik in de lockdown wel vier keer de straat 
op in de week. Juist om de jongeren toch te zien en te spreken. Ik kwam andere jongeren 
tegen en heb met hen contacten uitgedeeld. Toch zie ik ook dat straatwerk niet alleen bij 
outreachend werken hoort. Juist de plek bieden aan de jongeren waar zij veilig kunnen zijn 
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wie zij zijn, zie ik als een outreachend werken. Jongereninloop: Ik zie wat voor effect de 
jongereninloop heeft op de jongeren die nu langere tijd in Flame komen. Ik zie dat zij mij 
kennen en mij vertrouwen, zodat zij hun problemen met mij durven en kunnen delen. Juist 
door intensief te investeren in contacten in de jongereninloop, heeft het gevolg dat jongeren 
de stap om hulp te vragen verkleind heeft. Daaropvolgend kan ik mijn netwerk inzetten om 
de jeugd naar de goede hulpverlening te sturen. 
Ouders: Het afgelopen jaar heb ik veel contact onderhouden met ouders. Ouders wisten mij 
te vinden doordat hun kinderen in Flame kwamen, maar ook door de online 
bereikbaarheidsdiensten in tijden van corona. Ouders legden thuissituaties voor en vroegen 
om ondersteuning.  
Scholen: Verder heb ik contact gezocht met de middelbare scholen in de gemeente 
Twenterand, Almelo en Wierden. Jongeren in de inloop gaven aan problemen te ervaren in 
planning en het maken van huiswerk. Daar heb ik een huiswerkgroep voor opgestart voor 
meerdere dagen in de week. Ik heb de scholen hierover geïnformeerd. Ook heb ik contacten 
en gesprekken met verschillende mentoren en zorg coördinatoren over de zorgleerlingen die 
ik begeleidt.  
Netwerkpartners: Ik neem maandelijks deel aan het wijk- en veiligheidoverleg, waarin alle 
netwerkpartners vanuit de gemeente Twenterand deelnemen. Hierdoor zijn contacten 
makkelijk te leggen en kan ik contact opnemen met deze netwerkpartners wanneer dit nodig 
blijkt. Zo heb ik meerdere keren Maurien Abbink (gezinswerker Incluzio) gebeld bij de 
gezinssituatie van één van mijn coachjongeren. Zij heeft met mij meegedacht, wat zeer 
waardevol was. Samen met Mark Heijink (Straathoekwerker) ben ik meerdere keren de 
straat op geweest. Zo konden we samen de jongeren aanspreken en konden we elkaar 
meenemen naar hangplekken in de gemeente Twenterand, om zo elkaars blikveld te 
verruimen. Ook heb ik een keer met Mark Heijink meegelopen tijdens het coachen van zijn 
ambulante client. Deze client had geloofsvragen, waar ik Mark weer in mocht ondersteunen. 
Samen met Rachel (SJDH) werk ik meerdere malen samen om preventie en activiteiten te 
organiseren. Samen werken we met de organisatie YMCA om nog meer diepgang te 
creëren. Ik heb verschillende gesprekken gevoerd met de organisatie Evenmens om te 
kijken wat ik kan bieden aan jongeren die eenzaam thuis zitten en juist die plek in de 
jongereninloop Flame kunnen gebruiken om te verbinden met leeftijdsgenoten.   
Jeugdconsulenten: Ik was erg blij dat er vanuit de gemeente een dag georganiseerd werd 
om de jeugdhulpconsulenten, de boa’s en de politie agenten allemaal te leren kennen. Deze 
dag heeft ertoe geleid dat ik een gezicht heb bij de desbetreffende personen. Ook heeft het 
geleid tot nieuwe contacten en het verdiepende gesprek om jongeren op te schalen of af te 
schalen naar hulpverlening. Ik ben benieuwd wat dit contact in 2021 nog meer zal brengen.  
Team jongerenwerkers 
In 2019 en 2020 is er flink geïnvesteerd in de samenwerking tussen de jongerenwerkers. Ik 
vind het positief te ervaren dat de samenwerking tussen SJDH en Incluzio sterk is verbeterd. 
We weten elkaar te vinden, we sparren wekelijks met elkaar en houden elkaar scherp op 
ontwikkelingen. Het traject is afgesloten met een online bijeenkomst met de raadsleden in 
mei 2020, waarin Mark Heijink en ik het woord hebben genomen. Samen met HHM hadden 
wij deze online bijeenkomst voorbereid en hebben we de raadsleden kunnen meenemen in 
de ontwikkelingen, de sterke punten en de ontwikkelingspunten. De ontwikkelingspunten 
waren er zeker nog en die wilden we met elkaar aanpakken en versterken. Ik heb tijdens de 
begeleiding van HHM geleerd om afspraken die niet nagekomen worden te bespreken. Dit 
vond ik alle jaren erg spannend, omdat ik dan vaak weerstand ervaarde door de 
medewerkers van Zorgsaam. Toen de begeleiding van HHM gestopt was, lukte het me om 
de afspraken die niet nagekomen waren te bespreken en te benoemen wat ik naar vond. Ik 
merkte in die gesprekken dat Zorgsaam dit niet op prijs stelde en zij hebben uiteindelijk 
besloten de gemeente in te lichten dat de samenwerking niet zou lukken in het team 
jongerenwerkers. Dit vond ik persoonlijk jammer, aangezien ik het idee kreeg dat we verder 
konden bouwen aan de afspraken die we met HHM waren gestart. We kenden onze zwakke 
kanten en wilden daar allemaal aan werken om dit te versterken. Het was voor mij daarop 
heel duidelijk dat ik moest leren uitspreken wat ik zag, wat ik ervaarde en wat ik lastig vond. 
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Dit heb ik dan ook gedaan op advies van HHM. Alleen heeft dit zonder hun begeleiding denk 
ik niet meer veel kunnen uitwerken in positieve zin, wat ik erg betreur. Ik hoop dat de 
gemeente het komende jaar goed zal kijken naar de oorzaken van de problemen in het team 
jongerenwerkers. Het heeft mij veel tijd en energie gekost, die ik naast mijn jongerenwerk in 
mijn vrije uren heb ingepland. Ik zou het ontzettend betreuren als al dit werk, ontwikkelingen 
en energie in ‘de prullenbak’ gegooid zullen worden. 
  
Trends en ontwikkelingen bij de jongeren in 2020 
In het jaar 2020 hebben er veel verschillende trends en ontwikkelingen zich laten zien. Er 
volgt een opsomming van de trends en ontwikkeling op rangschikking op mijns inziens de 
urgentie van zaken. 

1. Sociale vaardigheden: De jongeren in de Flame groep hebben moeite met sociale 

vaardigheden. Hoe ga je om met vrienden? Hoe communiceer je als je iets lastig 

vind?  

2. Eenzaamheid/ depressie/ stress: Juist in de coronaperiode werden de stress, de 

eenzaamheid en de depressieve klachten verhoogd. Het gesprek hierover is helpend. 

Ook in de individuele coaching komen deze onderwerpen terug.  

3. Psychosociale gezondheid/ gedrags- emotionele problemen/ zelfverwonding: 

jongeren die worstelen met hun zelfbeeld, jongeren die worstelen met hun 

thuissituatie etc.  

4. Vriendschappen: Hoe onderhoud je vriendschappen (ook in de coronatijd), hoe blijf je 

verbinden en leuke activiteiten ondernemen, hoe leg je contact? Wat is vriendschap 

en wat hoort er bij vriendschap: wat deel je wel en wat deel je niet? Hoe 

communiceer je met je vrienden via Whatsapp en Social Media?  

5. Social media: Tiktok, Snapchat, Insta: Wat zet je online en wat niet? Geloof je wat je 

ziet wat online staat? Wanneer ken je iemand ‘echt’, wat is een online vriendschap?  

6. Schoolplanning/ huiswerk/ studiekeuze/ vakkenpakket kiezen 

7. Vrije tijdsplanning: Wat doe je in het weekend, wat doe je in de vakantie en wat kan je 

tijdens de maatregelen nog wel/niet doen? 

8. LVB problematiek: speciaal onderwijs, sociale contacten, nieuwe contacten leggen, 

wat zeg je wel en wat zeg je niet? Wat is sociaal wenselijk gedrag en wat kan je 

aanleren? 

9. Ingrijpende situaties/ scheiding/ thuissituatie: Jongeren waarbij een ouder/familielid 

ernstig ziek is. Jongeren die spreken over de invloed van de scheiding van hun 

ouders etc.  

10. Vakantiewerk: Welk werk mogen/kunnen de jongeren doen in de zomervakantie? 

Enkele jongeren hebben een krantenwijk, enkele jongeren plukken bessen, een 

jongere werkt bij een autobedrijf.  

11. Rouw: Overlijden familieleden 

12. Eten/drinken: Wat is gezond eten/drinken? Hoe maak je gerechten/maaltijden? Hoe 

zorg je  

ervoor dat je genoeg eet en drinkt? 

13. Seksualiteit: De jongeren gebruiken veel seksuele termen. Tot nu toe zijn zij niet 

seksueel actief. In de gesprekken daag ik ze uit om na te denken over seksualiteit en 

hun kennis te verruimen.  

14. Justitie: brandstichting, op straat in coronaperiode, naar bureau Halt 

15. Roken/drugs: Effecten, waarom wel of niet gebruiken? 

16. Alcohol: effecten, waarom wel of niet gebruiken?  

17. Energydrank: Veel energydrank gebruik 

18. Cyber pesten: Wat is het pesten en wat doet het pesten met jongeren?  

19. Sexting: Er was een periode dat het op tv meer ging over sexting. Hierover meerdere 

malen gesproken met de jongeren, omdat ze hier best veel vragen over hadden.  
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Preventie 2020 
De meeste activiteiten die zijn geboden hebben allemaal een preventief effect. In de 
bovenstaande trends en ontwikkelingen is te zien dat er veel gesprekken zijn geweest over 
preventieve onderwerpen. Tijdens de spellen en de gesprekken zijn veel preventieve 
onderwerpen behandeld.  
Ter preventie heb ik extra huiswerkbegeleiding kunnen bieden aan de jongeren in de tijden 
van de coronaperiode. Jongeren gaven aan dat zij achter liepen met schoolwerk, 
onvoldoendes stonden en niet wisten of zij over mochten. Ook gaven zij aan dat zij in de 
thuissituatie zich moeilijk konden concentreren en niet geholpen konden worden door hun 
ouders met hun huiswerk. Drie dagen in de week bood ik jongeren de kans om tussen 15.30 
uur en 17.00 uur in Flame huiswerk te komen maken.  
Tijdens de pubquizen heb ik verschillende onderwerpen aan bod laten komen die ook 
terugkomen in de trends en ontwikkelingen: drank/drugs/coronamaatregelen/ menselijk 
lichaam etc. Juist om op een ontspannen manier in te gaan op preventieve onderwerpen, 
bracht de gesprekken op gang.  
Via Social Media heb ik ouders meerdere keren verwezen naar het LOES loket voor 
opvoedingsondersteuning & algemene opvoedingstips.  
Samen met SJDH en YMCA hebben wij een preventie activiteit georganiseerd voor de 
jongeren in den Ham en Vriezenveen. Door de corona maatregelen is deze activiteit 
verschoven naar een nader te bepalen datum.  
Preventie voor ouders is in 2020 ook geannuleerd door de coronamaatregelen. 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor 2021 
Ik zie kansen om naast te intensiveren op straat ook meer in gezinnen actief te worden. Ik 
ben er het afgelopen jaar achter gekomen dat er veel gezinsproblematieken spelen in de 
gezinnen van mijn jongeren. Juist door intensief contact, het bouwen aan vertrouwen en het 
doorvragen lukt het mij om achter de voordeur te komen en te zien wat er speelt. Ook zie ik 
steeds meer jongeren met problematieken als eenzaamheid en depressie die niet op straat 
te zien zijn. Juist op deze doelgroep wil ik mij in 2021 meer richten. 
Ik zie kansen om mij te verbinden aan de basisscholen in Vriezenveen. Juist de tieners uit 
groep 7 en 8 zijn een doelgroep waar ik graag avonden voor wil organiseren. Het zou mooi 
zijn als ook zij alvast kennis maken met het jongerenwerk en ik met de meesters en juffen 
van de basisscholen preventieve activiteiten kan aanbieden/ontwikkelen.  
Het afgelopen jaar zijn de ouderavonden geannuleerd door de coronamaatregelen. Juist in 
2021 wil ik extra inzetten op thematieken die spelen onder de jongeren. Wanneer de 
maatregelen het niet toelaten om lijfelijke ouderavonden te organiseren, zal ik online 
avonden organiseren.  
 
Cijfers 

 Aantal 

deelnemers 

Frequentie Vrijwilligers 

Flame inloop 45 
Gemiddeld 15 tot 

20 per avond. 

Wekelijks 13 

Ouderbijeenkomsten Geannuleerd ivm 

corona 

3x / jaar 5 

Individuele coaching 11 Per casus 

verschillend 

 

Activiteiten coronaperiode online 20 gemiddeld Wekelijks  

Ontmoetingen op straat 30 2 tot 4 keer per  
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week 

 

 
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. 
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3. Jaarverslag gericht jeugdwerk 
 
3.1 Jongerenwerker Rianka Bekendam 
Het jaar 2020 is een geheel ander jaar geworden dan ik mij voorafgaand had voorgesteld. 
Wat waren we in 2019 heerlijk van start gegaan met alle clubs! Een bijzonder jaar zou het 
moeten worden…. Dat werd het, maar wel anders dan ik eigenlijk had gehoopt. In de eerste 
maanden van 2020 konden we nog genieten van het samenzijn, het draaien van de clubs en 
de interactie met elkaar. Ik kijk terug op prachtige gesprekken tijdens de Youth Alpha cursus 
die door de JV werd aangeboden. Wat kijk ik terug op geweldige avonden, waarbij zoveel 
jongeren hongerig zijn om meer van God te mogen ontvangen. Het is mijn grote hoop dat we 
weer spoedig met deze jongeren verder mogen bouwen aan hun relatie met God.  
 
En toen moesten we plots al het kinder- en jongerenwerk stoppen door de corona. Wat een 
domper, maar daarnaast bood deze periode ons zoveel kansen! Ik heb gemerkt dat we 
anders gingen kijken naar de essentie van geloven en creatief begonnen na te denken hoe 
we als kerk toch met elkaar verbonden konden blijven. En dat is gebeurd! Wat gaaf om te 
zien hoeveel initiatieven er werden opgepakt: clubs gingen online verder, er werden tasjes 
uitgedeeld en één op één gesprekken werden normaal. Ik heb groot respect voor alle 
clubleiding het afgelopen jaar. Het heeft veel van jullie gevraagd, maar jullie hebben het wel 
gedaan! Door jullie stappen hebben de kinderen en jongeren toch hun geloof verder mogen 
opbouwen.  
 
Door de coronaperiode kon één van mijn hoogtepunten van het seizoen helaas ook niet 
doorgaan: de Vakantie Bijbelweek. Maar ondanks dat de Vakantie Bijbelweek niet door kon 
gaan, is er door een heleboel vrijwilligers hard gewerkt om alle kinderen van de basisscholen 
een tasje te bezorgen. Een tasje met Bijbelverhalen, puzzels, wat lekkers en de flyer voor de 
Cross-Over kinderdienst. Wat waren we blij dat we op die manier met elkaar toch een 
Vakantie Bijbelweek konden organiseren. Op de zondag hadden we nog een fietstocht ‘Wie 
ben ik’, waarbij gezinnen werden uitgedaagd Bijbelse kennis op te rakelen en goede vragen 
te stellen. Ik heb genoten van het ontmoeten van jullie gezinnen, van het enthousiasmeren 
van de vrijwilligers en het verspreiden van het Evangelie op een geheel andere manier dan 
wij gewend waren. 
 
Doordat er zo weinig mogelijk was heb ik een ander hoogtepunt mogen beleven in mijn werk 
in het afgelopen jaar. Want wat kon nog wel: buitenactiviteiten. Wat was het gaaf om samen 
met de tieners van de SJ een escaperoom in de buitenlucht te houden. Met een hele groep 
jongeren op naar Delden om in teams aan de slag te gaan. Fanatiek aan het puzzelen om 
van andere teams te winnen: een zeer geslaagde activiteit! Voor mij één van de blijvende 
herinneringen tijdens de coronatijd in 2020! 
 
Na de zomervakantie ben ik met de jeugdouderlingen aan de slag gegaan om de uitnodigen 
te maken voor de basiscatechese en de mentorcatechese. Elk jaar ben ik weer onder de 
indruk hoeveel tieners en jongeren meedoen met de catechisatie. Wat ontzettend gaaf 
hoeveel kinderen en jongeren Hervormd Vriezenveen telt! Daar mogen we best eens bij 
stilstaan en God danken voor zoveel prachtige kinderen en jongeren in onze gemeente. 
Iedereen was gestart, maar ook toen kwam de corona weer om de hoek kijken….. Op naar 
een nieuw jaar, met weer nieuwe mogelijkheden! 
 
Na de zomervakantie was Gineke weer terug van haar zwangerschapsverlof. Heerlijk om 
weer samen te mogen verder bouwen aan Gods gemeente! Samen hebben we gekeken 
naar de takenverdeling tussen ons: hoe konden we elkaar versterken en hoe konden we 
onze krachten bundelen? We hebben een tweedeling gemaakt in doelgroepen: 12- & 12+. 
Gineke is nu verantwoordelijk voor de doelgroep 12-, met daarbij behorende clubs en 



22 

 

jeugdambtsdragers. Ik ben verantwoordelijk voor de 12+ met de daarbij behorende clubs en 
de jeugdambtsdragers. Daarbij zijn we gestart met het coachen van de jeugdambtsdragers 
binnen Wijk Next. Het is geweldig om de jeugdambtsdragers beter te leren kennen, hart tot 
hart gesprekken te hebben en te horen wat hun beweegt als christen. Daar kan ik als 
persoon zo ontzettend veel van leren. Van zulke gesprekken weet je weer wat je als 
jongerenwerker enthousiast maakt: anderen ontmoeten die willen gaan en staan met Jezus! 
Samen staan we sterk en van elkaar kunnen we leren. Als we daar open voor staan zal er 
heel veel moois opbloeien, daar ben ik van overtuigd! 
 
Naast de verdeling tussen de leeftijdsgroepen hebben wij de jeugdambtsdragers gevraagd 
waar hun hart sneller voor gaat kloppen: jeugdouderling in het pastoraat, of jeugdouderling in 
de organisatie binnen Wijk Next. In overleg hebben Gineke en ik besloten dat Gineke de 
jeugdouderlingen organisatie gaat begeleiden en dat ik de jeugdouderlingen pastoraat zal 
begeleiden. Dit omdat ik de nodige ervaring heb opgedaan als pedagoog, waarbij ik mijn 
ervaringen en ontdekkingen mee kan nemen in het jeugdpastoraat. Daarnaast ben ik actief 
in het jeugddiaconaat. Mijn hart klopt voor jongeren, wat wil ik graag met hen optrekken en 
wat wil ik hen graag bij God brengen in gebed en in mijn zorgen! Ik hoop en bid dat het 
jeugdpastoraat en het jeugddiaconaat vrucht mag dragen en we mogen groeien om het 
steeds meer te ontwikkelen.  
 
Een ander jaar dan ik mij had voorgesteld, maar ook een jaar waarin ik me heel bewust ben 
geworden van wat kerk-zijn nu eigenlijk echt inhoudt. Laten we alles wat we hebben geleerd 
in deze rare coronaperiode bundelen en meenemen in onze rugzak, die we open mogen 
doen in onze reis samen met God. Reis jij mee? 
 
Hartelijke groeten, 
Rianka Bekendam 

 

 

3.2 Jeugdwerkcoordinator Gineke Abbes 
Wat hebben we een ander jaar gehad dan we ooit hadden kunnen indenken. 
Toen ik begin van het jaar met zwangerschapsverlof ging draaide alle jeugdwerk volop. Maar 
op het moment dat corona het land binnenkwam veranderde alles. Het jeugdwerkseizoen 
kwam vlak voor het einde volledig stil te liggen en alle fysieke activiteiten werden gestopt. 
Raar om zo het seizoen te eindigen, omdat je niet echt het gevoel had dat je het met elkaar 
hebt kunnen afronden. 
 
Na de zomer kwam ik weer van mijn verlof en zijn we direct met elkaar om tafel gegaan om 
te zoeken naar mogelijkheden binnen alle geldende richtlijnen van het RIVM. Na aanleiding 
van deze gesprekken met elkaar als Bestuur van Wijk Next en met de Kerkrentmeesters 
hebben we een format opgesteld waarmee alle activiteiten aangevraagd konden worden 
voor het nieuwe seizoen. 
 
Deze periode heeft voor mij dan ook vooral in het teken gestaan van zoeken naar 
mogelijkheden, goed plannen en verdelen van beschikbare ruimtes en onderling veel overleg 
met clubleiding en afstemming met Kerkrentmeesters. We waren dan ook erg blij toen we de 
kids weer konden verwelkomen op de clubavonden. Wat was het fijn om elkaar weer te 
kunnen ontmoeten. Helaas was het fysiek ontmoeten van elkaar van korte duur. Gelukkig 
heb ik alle clubs nog kunnen bezoeken, voordat we rond de herfstvakantie opnieuw het 
besluit hebben genomen om alle fysieke activiteiten te pauzeren. Deze pauze duurde langer 
dan verwacht en gehoopt. 
 
Ondanks alles hebben we samen met elkaar op zoveel mogelijk andere manieren 
vormgegeven aan het jeugdwerk. Wat zijn er veel en leuke creatieve ideeën ontstaan. Er zijn 
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kaartjes gestuurd, tasjes met leuke dingen erin gemaakt en uitgedeeld. Knutselwerkjes zijn 
bij de kinderen thuis gebracht. 
Maar ook leuke bakpakketjes en andere lekkere dingen. We hebben online programma’s 
gehouden, een online quizavond gehad. Met kerst is er een leuke Sterrentocht uitgezet die 
gezinnen konden wandelen. Er werden filmpjes gemaakt, online bijbelverhalen verteld en 
noem maar op. 
 
Ondanks alle beperkingen hebben we er met elkaar iets moois van weten te maken. En we 
hopen dan ook dat de kinderen op deze manier de liefde van God en Zijn aanwezigheid 
hebben mogen ervaren. We zijn als Wijk Next trots op alle vrijwilligers en leiding die zich 
hebben ingezet voor de kids. 
 
Na mijn verlof hebben Rianka en ik opnieuw onze taken verdeeld. Wat is het fijn om met 
elkaar samen te werken en elkaar aan te vullen. Juist omdat onze kwaliteiten zo anders 
liggen, versterken we elkaar in onze taken en ons bereik binnen het jeugdwerk. 
We hebben besproken waar onze krachten liggen en hoe onze talenten het best tot hun 
recht komen en hoe we die het beste kunnen inzetten. We hebben het gerichte jeugdwerk 
verdeeld in twee leeftijdscategorieën. Waarbij Rianka het jeugdwerk 12+ aanstuurt en ik het 
jeugdwerk 12-. Ook hebben we extra ingezet op het coachen van de jeugdouderlingen, die 
op dezelfde wijze aan ons gelinkt zijn door de leeftijdsverdeling. We hebben met hen 
allemaal persoonlijke gesprekken gevoerd. Sommigen ken je al jaren, en anderen leer je zo 
goed kennen. Het is fijn om met elkaar in gesprek te zijn en te horen wat er bij de ander leeft, 
waar je enthousiast van wordt en wat je graag wilt uitdragen als christen. Ik merk dat deze 
persoonlijke contacten onderling bijdragen aan een hechter team van jeugdouderlingen en 
dat is mooi om te zien. Om elkaar zo beter te leren kennen, ontmoeten en samen te groeien 
en mogen bouwen aan een mooi stukje jeugdwerk.  
 
Ook hebben we de ideeën en plannen rondom het JOP en JOO nu concreet vorm kunnen 
geven. Daar waar we afgelopen jaren naar toe hebben gewerkt, hebben we nu concreet 
verdeeld. We hebben de jeugdouderlingen gevraagd waar hun hart en passie het meest ligt, 
bij het pastoraat of de organisatorische kant van het jeugdwerk. Rianka begeleidt de JOPers 
(Jeugdouderlingen Pastoraat) en ik de JOOers (Jeugdouderlingen Organisatorisch). Ook is 
hiernaast het JAD actief aan het werk (Jeugdambtsdragers Diaconaat). Het werken in deze 
drie groepen maakt het jeugdwerk en de taken een stuk overzichtelijker. Er is nu veel minder 
onderlinge overdracht van taken waar veel energie in ging zitten en waardoor kennis en 
ervaring verloren ging. Ik vind het een grote vooruitgang, en dit ervaar ik ook bij de 
jeugdambtsdragers. Het heeft al veel mooie vruchten opgeleverd en daar zijn we enorm 
dankbaar voor. 
 
Al met al kunnen we samen toch terug kijken op een mooi jaar. Bijzonder was het, we 
hebben dingen gemist, maar we hebben er zeker ook mooie momenten voor terug gekregen. 
We hebben Gods zegen door alles heen mogen ervaren. Ik ben blij dat ik hier weer een 
onderdeel van mocht zijn afgelopen jaar! 
 
Een hartelijke groet, 
Gineke Abbes 
Jeugdwerkcoördinator wijk Next 

 

3.3 JOP 
De jeugdouderlingen hebben zich dit jaar gericht op het jeugdpastoraat binnen de gemeente. 
Nadat we in 2019 een plan hadden geschreven, zijn we in 2020 gestart met de uitvoering 
van het jeugdpastoraat. Vragen die aan bod kwamen zijn: hoe kunnen we in de praktijk 
pastoraat bieden voor jongeren en wat hebben we nodig? Andere vragen die in onze 
gesprekken naar voren kwamen waren: Wat heeft de jongere zelf nodig? Vooral in het 
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corona tijdperk is dit een vraagstuk wat leeft. We hebben gemerkt dat juist deze periode 
ervoor zorgt dat jongeren minder goed in hun vel zitten en het jeugdpastoraat juist een 
meerwaarde kan zijn in hun levens. Individueel zijn we begonnen na te denken hoe je een 
jongere kan ondersteunen als buddy, om een periode met een jongere op te trekken en die 
jongere als buddy te ondersteunen. Tevens is er bekendheid gegeven aan de functie van 
jeugdpastoraat en willen we dit in de toekomst nog meer bekendheid geven binnen de 
kerkenraden.  
Ook zijn wij gestart met het opstarten van twee gespreksgroepen met tieners en jongeren. In 
deze groepen bespreken wij allerlei kerkelijke onderwerpen, zoals wat zij het belang van de 
kerk vinden en op welke manier zij de kerk nodig hebben. Wat zouden ze graag zien 
in/buiten de kerk en waar dromen ze van? Hoe zouden we die dromen kunnen realiseren? Er 
kwam uit voort dat de jongere samen kerk willen zijn, betrokken willen worden bij de preek, 
actuele onderwerpen aan bod willen laten komen & jeugd en volwassenen meer zouden 
willen verbinden door bijvoorbeeld activiteiten. Het contact tussen jongeren en kerkenraad is 
zeer welkom en kunnen we in de toekomst verder mee. Het is ons plan om in 2021 een 
jongerenraad op te starten, waarin de tieners en jongeren als een klankbord kunnen 
adviseren aan de kerkenraden in Hervormd Vriezenveen. 
Het team van het jeugdpastoraat bestond afgelopen jaar uit: 

- Mirna Volkerink (jeugdouderling wijk Zuid) 

- Annerike Brink (Jeugdouderling wijk West) 

- Niels Koerssen (Jeugdouderling wijk Oost) 

 

3.4 JAD 
In 2020 zijn we verder gegaan met de invulling van het jeugddiaconaat binnen Wijk Next 
voor de Hervormde Gemeente in Vriezenveen. Deze invulling is een voortzetting van de 
werkzaamheden die door het jeugddiaconaat in een eerder stadium zijn opgestart. Destijds 
is samen met de jeugdwerkcoördinatoren een plan van aanpak gemaakt. Hierin is 
aangegeven dat er gestart wordt met een aantal activiteiten en dat deze de komende jaren 
langzaam worden uitgebouwd en gecontinueerd. 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. 25:40 
 
Van hieruit heeft de jeugddiaconie de volgende missie & visie: 
Missie: De jeugddiaconie wil dat jongeren zich bewust zijn van 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 het 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 2020 zijn er door 
ons bij Stichting Manna vakantietasjes uitgedeeld aan kwetsbare kinderen en jongeren, in 
aansluiting op de *werken van barmhartigheid. Tasjes waarin we de kinderen in 
verschillende leeftijdscategorieën iets moois mochten aanbieden voor in de zomervakantie, 
denkend aan spellen en wat lekker. Dit jaar werd die vanuit onze gemeente opgezet, maar 
altijd door verschillende kerken binnen het diaconaal platform Twenterand financieel 
ondersteund. Daarnaast is er een appeltaartenactie gehouden voor kwetsbare gezinnen die 
op of rond de armoedegrens leven. In de zomer heeft de jeugddiaconie de DABAR-teams 
ondersteund bij camping Het Berkenven en is er later in het jaar een kaartenkettingactie 
opgezet voor alle kinderen/jongeren van de clubs binnen Wijk NEXT.  
In 2021 hopen we onze activiteiten voort te kunnen zetten door het organiseren van een 
Paaschallenge en een Doe-Middag voor én met de jongeren, in aansluiting op de werken 
van barmhartigheid. 
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Het jeugddiaconaat bestaat uit de jeugddiakenen uit elke wijk en jongeren uit elke wijk. We 
hopen dat er nog een jeugddiaken vanuit Wijk West ons team wil versterken. In januari 2020 
zijn de jeugddiakenen: 

- Mariska Scherphof: jeugddiaken wijkgemeente Midden; 
- Carolie Krommendijk: jeugddiaken wijkgemeente Zuid. 
- Bert Jan Kelder: jeugddiaken wijkgemeente Oost; 

 
*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. 
 

3.5 JOO 
Afgelopen jaar hebben we concreet vorm kunnen geven aan de taken van de JOO. JOO 
staat voor Jeugdouderlingen organisatorisch. Samen met elkaar hebben we mooie dingen 
mogen organiseren.  
 
Allereerst zijn alle uitnodigingen voor de basis- en mentorcatechese gemaakt, verspreidt en 
nadat alles weer was ontvangen zijn de groepen ingedeeld, zodat de catechese weer van 
start kon gaan. Mooi om te zien dat er weer zoveel jongeren zich hebben opgegeven om te 
leren over God en te groeien in hun persoonlijke geloof. Ook hier heeft corona weer impact 
gehad, maar door creatieve oplossingen konden de jongeren toch via filmpjes en kleine 
groepen bereikt worden.  
 
Ook als JOO moesten we door corona zoeken naar andere mogelijkheden dan fysieke 
ontmoetingen. Daarom hebben we voor gezinnen een online quizavond georganiseerd, met 
leuke bijbelvragen, persoonlijke weetjes over onze jongerenwerkers en predikanten, 
algemene kennisvragen en specifieke vragen over de kerk in Vriezenveen. Wat was het leuk 
om op die manier met elkaar een gezellige avond te beleven. 
 
Gelukkig kon de kerstkaartenactie met wat aanpassingen wel doorgaan. Opnieuw heeft 
Stichting Tsjernobyl bijgedragen aan de organisatie. Samen hebben we het mooie bedrag 
van €1444,44 mogen ophalen voor het waardevolle werk waar beide partijen zich voor 
inzetten. 
 
Hoewel het een heel ander winterwerkseizoen is geworden dat we ons vooraf konden 
voorstellen, hebben we het toch samen op een creatieve manier kunnen afsluiten. Zaterdags 
hebben we meer dan 30 lekkere taarten mogen proeven tijdens Heel Vriezenveen Bakt. Wat 
waren ze allemaal mooi en lekker. Het was echt een erg leuke dag. En hebben veel 
enthousiasme mogen voelen. Zondags hebben we via de livestream samen kunnen genieten 
van het Kindertheater met Juf Snapniks. 
 
Het JOO bestond afgelopen jaar uit de volgende jeugdouderlingen: 
- Rianne Prinsen 
- Ruth Doortmont 
- Erik Souverijn  
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4. Overzicht jeugdambtsdragers 
 
De Hervormde Gemeente Vriezenveen kent in totaal 10 jeugdouderlingen, verdeeld over 4 
wijken, namelijk:  
 
Wijk Oost        : Niels Koerssen  
Wijk Midden    : Rianne Prinsen en Dannis Timmerman 
Wijk West       : Annerike Brink 
Wijk Zuid         : Mirna Volkerink, Ruth Doortmont en Erik Souverijn 
 
Daarnaast zijn er 4 jeugddiakenen:  
Wijk Oost        : Bert Jan Kelder 
Wijk Midden    : Mariska Scherphof 
Wijk West       : (vacant) 
Wijk Zuid         : Carolie Krommendijk 



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

Naam 
 

Functie DB- of 
AB-lid 

N. Koerssen 
 

Voorzitter a.i. DB 

A. Pieters-Keus  
 

Secretaresse DB 

D. Engberts 
 

Penningmeester DB 

A. Scherphof-Sanderman Bestuurslid DB 
 

N. Koerssen  Jeugdouderling AB 
 

B. Kelder 
 

Jeugddiaken AB 

R. Prinsen-Hesselink 
 

Jeugdouderling AB 
 

M. Volkerink-Teunis 
 

Jeugdouderling AB 

R. van Doortmont 
 

Jeugdouderling AB 

E. Souverijn 
 

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 
 
Cijfers 

 Aantal 

deelnemers 

Frequentie Vrijwilligers 

Flame inloop 45 
Gemiddeld 15 tot 

20 per avond. 

Wekelijks 13 

Ouderbijeenkomsten Geannuleerd ivm 

corona 

3x / jaar 5 

Individuele coaching 11 Per casus 

verschillend 

 

Activiteiten coronaperiode online 20 gemiddeld Wekelijks  

Ontmoetingen op straat 30 2 tot 4 keer per 

week 

 

    

 
 
 
 

  


