
 
  

Jaarverslag 2021 
 

Wijk Next 



Voorwoord 
 
Voor je ligt het jaarverslag van Reflection Jeugdraad Hervormde Stichting 
Welzijnsbevordering1 over het jaar 2021.  
 
In dit jaarverslag kun je lezen wat er in het jaar 2021 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 2021.  
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 jongerenwerker leidt wijk Next en coördineert de dagelijkse gang van zaken en is 
verantwoordelijk voor het gerichte jeugdwerk. De jongerenwerker heeft ook 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!  
 
 
  



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.  
 
 

  



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 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 2021 
Nadat de corona - pandemie in 2020 haar intrede deed, zagen we dat dit ook effect had op 
onze financiën. Hoewel de baten relatief stabiel bleven, zagen we een terugname in de 
uitgaven door het beperkt kunnen organiseren van activiteiten. In 2021 zagen we dat hier weer 
een stijgende lijn in zat. We hebben meer activiteiten kunnen organiseren dan in het 
voorgaande jaar, wat ook terug te zien is in de toename van de lasten. Wat we ook zien is een 
relatief forse toename in de personeelskosten. De reden hierachter betreft de financiële 
afwikkeling van de uitdiensttreding van een (ex)medewerker, wat er tevens toe heeft geleid 
dat het resultaat over 2021 lager uitvalt dan in eerste instantie begroot was. Voor 2022 zijn de 
vooruitzichten over het algemeen positief, onze begroting sluit, waardoor wij verwachten dat 
in 2022 onze lasten volledig gedekt kunnen worden door de baten. 
 
Oud-papier 
Ook in 2021 is er weer oud-papier ingezameld op het plein van Stjäävelin aan Krijgerstraat 57. 
In 2021 zijn de opbrengsten hiervan weer wat hoger dan het jaar ervoor. Daarmee blijven deze 
opbrengsten een belangrijke bron van inkomsten voor de stichting. Dank aan alle vrijwilligers 
die er dagelijks voor zorgen dat er orde en netheid is bij deze containers!  

 
2 Verder te noemen AB 
3 Verder te noemen DB 



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 2021 
gegeven.  
 
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 er dit jaar opnieuw veel niet doorgaan. 
We hebben dit jaar voor de verhalen van Jozef gekozen. In oktober Jozef in de punt 
geknutseld, in november Jozef naar Egypte. We hebben in de kelder geschilderd. 
In december is de Kingsclub niet doorgegaan. We hebben een werkje en wat lekkers 
rondgebracht naar de kinderen die de afgelopen 2x geweest zijn. In januari is het niet 
doorgegaan. In februari maken we een vogelhuisje en in maart hopen we arretjescake met 
elkaar te gaan maken. 
We proberen ook via de app van de verschillende kerken onze club onder de aandacht te 
brengen. 
De kinderen die bij ons komen krijgen op hun verjaardag een kaartje! 
Elk jaar kiezen we met de kinderen een zendingsdoel. Afgelopen jaar was dit de familie Voort 
in Namibië. Voor dit jaar moeten we nog stemmen. We hopen dit in februari te kunnen doen. 
Per middag zijn er rond 15 tot 20 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. 
De Parels zijn op dezelfde momenten als de Kingsclub bij elkaar geweest. 
 
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. Normaal gesproken komen we 
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.  
Dit jaar liep het opnieuw anders. Maar ondanks corona hebben we geprobeerd contact te 
houden met onze kinderen. We hebben 2 avonden kunnen houden een vossenjacht met hulp 
van de kerkenraad en we hebben vogelhuisjes getimmerd.  
We de kinderen in december een tasje met inhoud gebracht. Hier waren de kinderen zo blij 
mee! Het werd erg gewaardeerd. 
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 elke clubavond kwam, was 
15 tot 20 kinderen.  
Met het oog op het nieuwe beleidsplan moeten we wel vooruit kijken.  
Omdat het in Aadorp niet vanzelfsprekend is dat we in de school terecht kunnen. 
 
 



Kinderoppas Aakerk 
Dit jaar begon in lockdown. Het rooster voor de oppas bleef nog even ongebruikt. Vanaf maart 
was er weer kinderoppas mogelijk. Aanmelden was nog wel noodzakelijk voor de diensten. 
Hierdoor was het vooraf duidelijk of er kinderen aanwezig zouden zijn bij de oppas.  
Daardoor is er ongeveer twintig keer oppas geweest in de Aakerk, met name in de tweede 
helft van het jaar. Het aantal aanwezige kinderen varieerde van één tot ongeveer vijf. Samen 
kleuren, spelen, en liedjes zingen. Natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.  
Het jaar eindigde zoals we begonnen waren; in lockdown.  
Er zijn het afgelopen jaar een aantal jonge vrijwilligers bij gekomen. Daarmee hebben we een 
mooie groep van 16 personen waarmee we samen deze taak klaren.  
 
Kindernevendienst Aakerk 
In verband met de maatregelen welke genomen zijn vanwege het coronavirus hebben wij 
nauwelijks fysiek kindernevendienst kunnen draaien. Op Padlet kunnen de kinderen inloggen 
via het YouTube kaneel van wijk Zuid. Hierop worden de verhalen en de verwerkingen van 
Vertel Het Maar geplaatst. Daarnaast staat er vaak een foto van het werkje dat de kinderen 
zelf kunnen maken. 
Nu er wel weer meer mensen de kerkdiensten mogen bezoeken is het voor de kinderen wel 
weer mogelijk om naar de kindernevendienst te gaan. Met ingang van zondag 30 januari 2022 
is het ook mogelijk om de kindernevendienst online te volgen door middel van Microsoft 
Teams. 
 
Next Door Aakerk 
Next Door komt maandelijks bijeen in de consistorie van de Aakerk. Het is voor de kinderen 
van groep 7 en 8. Deze kinderen zijn net te oud voor de kindernevendienst, maar om in 
verbinding te blijven is het fijn elkaar op deze manier te spreken. 
Helaas konden we dit jaar maar 1x fysiek bij elkaar komen. 
We zijn voornemens net als Next Door Westerkerk onze bijeenkomst online uit te gaan voeren. 
Omdat er nog maar een beperkt aantal mensen in de Aakerk mag komen, blijft het groepje er 
klein en om juist de verbinding te houden, hopen we dit op deze manier aan te kunnen werken. 
We bespreken elke maand een thema passend bij de preek. Dopen, avondmaal, Pasen, Kerst 
enzovoort. 
Er zijn nu in plaats van elke maand dezelfde 2 personen, 2 extra mensen gevraagd.  
 
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 
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.zijn we vaak bezig met een knutselopdracht, doen we spelletjes of kijken we een film. 

 
Jongensclub Benjamin  
Op 24 september 2021 begonnen we weer met de Jongensclub. De leidinggevenden waren 
op de volgende manier verdeeld: Groep 3 /4: Evelyn, Thirza en Berdien Groep 5 /6: Willian, 
Eduard, Gertjan (Ben: reserve) Groep 7/8: Gerrit, Leon, Peter, Rick De opkomst was niet erg 
hoog. In groep 3/4 was maar 1 jongen, in groep 5/6 7 en in groep 7/8 6 jongens. De volgende 
avonden was er af en toe iemand meer of minder. We hebben besloten om groep 3/4 samen 
te voegen met groep 5/6. Dit betekende dat ook de leiding bij deze groep aansloot. Een avond 
op de club ziet er ongeveer als volgt uit. We beginnen met even vertellen over de afgelopen 
week of iets wat de jongens bezighoudt. Dan gaan we bidden en luisteren naar een 
bijbelverhaal. Dit wordt verteld a.d.h.v. een rooster. De kinderen krijgen een informatiebrief 
mee met daarop dit rooster en ook leidinggevenden en informatie over het zendingsgeld, 
website en lidmaatschap. Daarna gaan we aan de slag met een knutselactiviteit of een spel. 
Vaak wordt er iets gemaakt van bijvoorbeeld hout. Het spel bingo valt ook in de smaak. Ook 



heeft elke groep een appgroep aangemaakt met alle ouders om zo snel informatie te kunnen 
delen. Gelukkig hebben we tot half december gewoon club kunnen geven met als afsluiting de 
kerstviering op zaterdagmiddag 18 december 2021. Net voordat alles stil kwam te liggen i.v.m. 
de coronamaatregelen. Aan het eind hebben we gezellig broodjes en marshmallows 
geroosterd op een vuurtje. Helaas hebben we toen een aantal weken geen club kunnen geven. 
Op 28 januari konden we weer doorgaan met club geven. Helaas bleef het aantal steken op 
ongeveer 15 jongens in totaal. Ondertussen zijn we op zoek gegaan naar nieuwe 
leidinggevenden. Dit heeft nog niet geleid tot aanmeldingen. Dit is bekend bij wijk Next. De 
laatste avond hebben we gehad op vrijdag 25 maart. We hebben gezellig spelletjes gedaan, 
zoals spijkerslaan, zenuwspiraal en ijshakken. Tussendoor was er een broodje knakworst en 
drinken en tot slot gingen we touwtrekken. We kijken terug op een geslaagd seizoen. Hopelijk 
komen er volgend jaar nog wat meer jongens en kunnen we nieuwe leiding verwelkomen. De 
leiding sluit nog af met een etentje op een nader te bepalen datum. 
 
Meisjesclub de Rankjes  
Dit jaar zijn we vol goede moed weer begonnen aan een nieuw clubseizoen. Met zo’n 30 
meiden weer gezellige avonden beleven, beginnen met zingen, gebed en een bijbelverhaal 
om vervolgens een mooi knutselwerkje te maken of iets lekkers. Ook spelen we soms een spel 
of hebben we een bingo avond. Jammer genoeg moesten we ook dit seizoen in lockdown 
vanwege corona en konden we een aantal weken geen club geven. Maar na de lockdown 
konden we het gelukkig weer oppakken en het met de meiden mooi afsluiten. 
 
Dit seizoen hebben we alleen club gegeven op de locatie Stjaävelin, dit is erg goed bevallen. 
Alle materiaal op 1 plek en een ruimte waar je werkjes kunt laten liggen. Het was een 
spannende keus om de locaties af te sluiten, maar het heeft erg goed uitgepakt. 
 
Vakantie Bijbelweek 2021 
Wat was het fijn dat afgelopen jaar de VakantieBijbelweek weer door kon gaan in Vriezenveen! 
Op de valreep hebben we met de stuurgroep en de kerngroepen alles op alles gezet om er 
een prachtige week van te maken met elkaar! Helaas was het weer niet altijd even zonnig, 
maar het is een geweldige week geweest voor de kinderen én de vrijwilligers! 
Het thema was: Duik erin! Met elkaar hebben we geluisterd naar de Bijbelverhalen, hebben 
we gezongen en verschillende verwerkingen gedaan met elkaar. We hadden nog wel te maken 
met diverse corona maatregelen. We hebben gekeken naar wat wél kan, in plaats van wat niet 
kan. Hierdoor hebben we op iets minder locaties de VakantieBijbelweek kunnen organiseren. 
Op de Shalomschool, in Stjaavelin en Westerdok konden de kinderen van de groepen 1 t/m 5 
terecht. En bij de Tienertent bij de Westerkerk konden de groepen 6 t/m 8 terecht. Ook werd 
er elke middag een leuk middagprogramma georganiseerd.  
Een andere VakantieBijbelweek doordat we minder hebben geknutseld het afgelopen jaar, 
maar een heel bijzondere en gezellige week doordat we met elkaar deze geweldige week toch 
door konden laten gaan! We zijn dankbaar voor alle flexibele vrijwilligers die met ons de 
schouders eronder hebben gezet! Op naar de volgende editie! 
 
Praise 4 kids 

Het afgelopen jaar heeft Praise4Kids 1 kinderpraise georganiseerd.   
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 
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 (Westerkerk) 
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 Westerkerk.  
 
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, naar hun eigen dienst en bij terugkomst terug gezet.  
 
De leiding volgt wekelijks de verhaallijn van Stichting “Vertel het Maar” via 
www.vertelhetmaar.nl met een bijbehorend verwerking. Deze verwerking bestaat uit 
bijvoorbeeld een creatief werkje of een spel. Doelstelling is daarbij steeds het bijbelverhaal- 
en thema praktisch te maken voor de kinderen en aan te sluiten bij hun leefwereld thuis, op 
school, bij de sportclub.  
 
Evenals vorig jaar bewoog de kindernevendienst mee met de perioden van lockdown. Dit jaar 
met de ervaring van vorig jaar met meer kennis er ervaring op gebied van online meetings. 
Hierdoor konden de kindernevendiensten, evenals de “volwassendiensten” door gaan. Het 
kindernevendienstteam heeft dit met elkaar goed opgepakt door kennis en ervaring te delen 
en elkaar waar nodig op weg te helpen. Hoewel er niet zo veel kinderen aanwezig waren als 
op locatie (rond de 15 kinderen) werden de online diensten goed bezocht en bood het een 
manier waarop de kinderen, ondanks de afstand, samen de kindernevendienst konden 
beleven.  
Zodra het weer mogelijk was werden de kindernevendiensten weer bij de kerk, fysiek 
georganiseerd. 
 
Afgelopen jaar is de organisatie van de kindernevendienst van twee verantwoordelijke 
teamleden veranderd in een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij de taken over 
verschillende teamleden zijn verdeeld. Daarnaast zijn er een aantal teamleden vertrokken én 
zijn er nieuwe teamleden begonnen.  
 
 
 
 
 



Next Door en Next Level Westerkerk  
In 2021 hebben we Next Door en Next Level opgepakt zoals het op dat moment gerealiseerd 
kon worden onder de op dat moment geldende maatregelen. Tijdens de lockdown en 
bijbehorende fysieke kerksluiting is Next Door tijdelijk stil komen te liggen. We hebben ervoor 
gekozen om fysiek bij elkaar te komen, net als vorig jaar vinden wij als leiding dat de kracht in 
de ontmoeting zit. Next Door komt samen op de eerste zondag van de maand. Next Level op 
de laatste zondag van de maand. De groepen verlaten de kerk na het zingen voor de preek 
en komen met de kinderoppas en kindernevendienst voor de zegen terug in de dienst. 
 
De bijeenkomsten worden voorbereid en geleid door vaste koppels. We hebben versterking 
gekregen van een aantal nieuwe mensen om leiding te geven. Hier zijn we erg blij mee en 
daarmee hebben we voor zowel Next Door als voor Next Level de planning rond gekregen. 
Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Hennie Veldhuis als leiding en van 
Marike Nijzink als voorzitter (zij blijft als leiding nog wel meedraaien). We zijn beide dames 
bijzonder dankbaar voor wat zij in het opzetten en uitvoeren van Next Door en Next Level 
hebben betekend. We hopen dat dit prachtige stukje jeugdwerk tot in de lengte van dagen 
gecontinueerd mag worden in de Westerkerk en in de nieuw te vormen wijkgemeenten van 
onze kerk. 
 
Na de lockdownperiode heeft Next Door een tijdje samen opgetrokken met de 
kindernevendienst. De kinderen van groep 1 t/m 8 hadden in die tijd een eigen bijeenkomst in 
de unit, waarbij één leidinggevende van Next Door aansloot bij de kindernevendienst om de 
vertaalslag naar de kinderen van groep 5 t/m 8 te kunnen maken. Een mooie samenwerking 
en fijn dat de kinderen in deze tijd weer hun eigen bijeenkomst konden hebben. Bij het 
opstarten van de fysieke kerkdiensten zijn ook de Next Door-bijeenkomsten weer opgestart 
met de gebruikelijke setting en opzet. We zijn erg blij dat we hier dezelfde hechte groep 
kinderen als voor de lockdowns mogen begroeten. Verder is het ook fijn dat er vaak nieuwe 
kinderen meegenomen worden door de kinderen die er (bijna) elke keer zijn. Gemiddeld 
mogen we zo tussen de 10 à 20 kinderen verwelkomen bij de 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.  
 
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! 
 



 
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 seizoen 2021/2022 wordt er gewerkt 
met de methode van de HGJB: ON TRACK. 
 
Zelf ben ik erg enthousiast over deze methode. De exegese is naar waarheid geschreven 
vanuit Gods Woord en heel opbouwend ook voor mijn eigen persoonlijk geloof. Daar alleen al 
om zou ik ouders aanmoedigen Basiscatechese te gaan geven, de kennis die je op doet is 
allereerst een zegen van de Heer voor jezelf! 
 
In de loop van de jaren heb ik mijn eigen uitleg methode gevonden en bij de verwerking maken 
we gebruik van het Werkboekje, soms door Bijbelstudie de andere keer door samen creatief 
bezig te zijn (bijv. met kerst kaarten maken voor eenzame, zieke mensen in hun omgeving) 
Ook kun je zelf op zoek gaan relevante filmpjes/liederen bij het onderwerp. Dit vraagt wel wat 
voorbereiding maar maakt het voor de kinderen heel interessant. 
 
Dit seizoen is ons groepje bezig met het Nieuwe Testament. Bij elke bijeenkomst teken ik op 
een flipover een tijdlijn en laat zien dat het Oude- en het Nieuwe Testament onlosmakelijk 
verbonden zijn door een kentering in de tijd in de gebeurtenis van de geboorte van Jezus. 

Door een tijdlijn te tekenen zien de kinderen dat zij onderdeel zijn (ik teken 7 gezichtjes      bij 

het jaartal 2022) van het grote geheel en kinderen, of zoals Paulus het verwoord: mede-
erfgenamen zijn van God. Wij zijn allen ‘deelnemers’ in het grote heilsplan van God, in het 
koninkrijk wat al is aangebroken en waarvan de contouren al te zien zijn! 
 
Dit alles probeer ik in een sfeer van vertrouwen en gezelligheid te doen, het aantrekkelijk 
maken van wat geboden wordt werkt naar 2 kanten. Ook het oefenen in hardop bidden met 
elkaar, een rondje ‘wel en wee’ te doen versterkt de onderlinge band. Via een appgroep kun 
je de ouders op de hoogte brengen van wat er onderwezen is en kunnen ze er thuis op inhaken, 
over doorpraten, en je hebt korte lijnen. Naar verhouding is er meer lesmateriaal dan tijd 
(winterwerk), maar daarin kun je creatief zijn en belangrijke onderwerpen uit meerdere lessen 

in 1 les samenvoegen of…wat langer doorgaan met de groep in onderling overleg      

 
Als ik zeg dat dankbaarheid aan God overheerst dat het Evangelie via de Basiscatechese door 
gegeven kan worden door enthousiaste vrijwilligers aan de kinderen in onze Gemeente, 
bemerk ik bij mijzelf ook verdriet, dat ik zie dat ook veel kinderen deze belangrijke levenslessen 
missen omdat hun ouders de afweging maken sociale/sportieve activiteiten boven deelname 
aan Basiscatechese te zetten. 
 
“Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer: alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst 
vermaning af” Spreuken 1:7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Na een plenaire inleiding in de grote zaal van Stjäävelin gaan de 
jongeren in groepjes uiteen om onder leiding van een volwassen mentor de behandelde stof 
te bespreken en verwerken. Daarbij maken we gebruik van beeld en geluid. We beginnen om 
19.00 uur en sluiten rond 19.50 uur af. 
 
Na 2 jaren, waarin corona nogal veel plannen heeft gewijzigd, hopen we dat het komend jaar 
een jaar zal zijn, waarin de catechisatie weer op deze gebruikelijke manier gegeven kan 
worden. 
 
Catechese wijk Oost: 
Corona heeft de catechese in 2021 gestempeld. In de eerste maanden van het jaar werd 
de catechese digitaal gegeven. De discipline van de catechisanten was voorbeeldig. Vanaf 
september waren de catechisanten weer fysiek aanwezig in het Hervormd Centrum en ‘de 
Pöllezaal’. In deze periode wisselde het aantal catechisanten sterk per week; soms kon de 
catechisatie in een groep geen doorgang vinden omdat bijna alle catechisanten in 
quarantaine moesten blijven vanwege een positieve coronatest. 
Aan de andere kant is er dankbaarheid omdat de catechisatie doorgang kon hebben. 
De groepsindeling voor de jongeren in de middelbare schoolleeftijd was als volgt (zowel op 
maandag in het Hervormd Centrum als op dinsdag in ‘de Pöllezaal’): 
 
* 12 – 15 jaar en 
* 16 jaar en ouder. 
 
In 2019 is er een 20-plusgroep gestart, die ook in 2021 plaatsvond. Een aantal mensen in deze 
groep bereidt zich voor op de openbare belijdenis van het geloof, anderen zoeken verdieping 
van het geloof. Aan de hand van de ‘geloofsleer’ ontstaan er mooie gesprekken over de 
kernpunten van het christelijk geloof. In 2020 werd ook de basiscatechese weer aangeboden 
voor kinderen uit groep 8 van de basisschool. 
 
Tienerclub Spirit 
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, lasergamen 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, maar dit kon door Corona niet doorgaan. 
 
De laatste jaren draaien we de programma's van YFC "Rock Solid". Het programma van YFC 
sluit wel steeds minder goed aan op onze tieners, omdat ze meer behoefte lijken te hebben 
aan “chillen“ dan actieve spelletjes. Deze spelletjes zijn verder het meest geschikt voor tieners 
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 en er voor kiezen om zelf met vrienden af 
te spreken. Toch blijft er wel vaak een trouwe groep over. 
 



Afgelopen seizoen verliep uiteraard ook weer anders dan normaal. We hebben het hele jaar 
“doorgedraaid”, maar hebben wel veel online avonden moeten organiseren. Zo hebben we 
bingo, sinterklaas, pepernoten bakken, Ik houd van Holland, etc. georganiseerd mede dankzij 
de fanatieke leiding. De keren dat we wel bij elkaar konden komen merkten we dat de tieners 
erg uitgelaten waren. Zo was de gourmet avond met 15 tieners erg gezellig, maar ook 
behoorlijk chaotisch. We merkten dat tieners er echt aan toe waren om elkaar in real life te 
zien. Als afsluitavond willen we nog gaan we schaatsen. 
 
Voor komende seizoen willen we toch gaan nadenken over een wat andere invulling van de 
avonden die hopelijk wat meer aansluiten bij de tiener van nu. 
 
Ondanks het lastige Corona jaar zijn we God dankbaar dat we toch door konden gaan en zien 
we dat tieners open staan voor God’s aanwezigheid in hun levens. En verder zien we dat er 
vriendschappen ontstaan tussen christelijke tieners waarvan we hopen en bidden dat ze elkaar 
nu en later tot bemoediging en ondersteuning mogen zijn. 
 
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 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. 
  
Ook 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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 techniek, 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. Aan het begin van 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. Van mei tot aan november hebben we met elkaar weer diverse 
voorbereidingsmiddagen gehad.  
 
Diensten 2021 
De diensten van januari, februari, maart en april 2021 waren online diensten. Mensen konden 
zich via de mail bij ons opgeven. De diensten werden opgenomen in de Suite of in de kerkzaal. 
Naast dat de diensten online waren, moest er ook online vergaderd worden. Gelukkig hebben 
we niet alleen maar vergaderd online, maar ook verschillende activiteiten gehouden om elkaar 
(online) te blijven ontmoeten.  
De diensten in mei en juni waren weer fysiek en ook na de zomervakantie konden we mensen 
ontvangen in de jongerendiensten. Aan het einde van 2021 namen helaas de besmettingen 
weer erg toe en waren we genoodzaakt om van de kerstspecial een online dienst te maken. 
Ondanks dat we het jaar online met elkaar moesten afsluiten, hebben we ontzettend genoten 
van de dienst. We waren als commissie allemaal wel aanwezig om samen de dienst te 
beleven. Ook hebben we voor de dienst een filmpje gemaakt waarin diverse jongerenen uit de 
gemeente een zin hebben voorgelezen uit het lied Maria, had je door (Nederlandse vertaling 
van Mary, did you know).   
 
Techniek 
Wat betreft de online invulling en de kwaliteit van het streamen via YouTube, hebben we ook 
het afgelopen jaar weer veel stappen gezet. De kwaliteit van de streams zijn enorm verbeterd, 
dit komt onder andere door de aanschaf van nieuw materiaal. We hopen in de komende 
periode deze voortgang door te zetten zodat de diensten live te volgen zijn en blijven, en 
daarnaast zo mogelijk ook fysiek bezoekers te ontvangen.   
 
PR 
Het afgelopen jaar hebben we meer aandacht besteed aan de PR en dan met name via social 
media. Ons doel daarmee was en is om steeds meer jongeren te bereiken en te motiveren om 
naar een dienst te kijken of komen. Binnen de commissie hebben een aantal leden het maken 
van PR opgepakt om op die manier meer overzicht en structuur te creëren in de opmaak en 
het plaatsen van berichten en filmpjes. Ook plaatsen we na afloop van een dienst een filmpje 
met daarin een kort stukje uit de dienst. Daarnaast hebben we afgelopen jaar twee banners 
aangeschaft die we bij de ingang van de kerk kunnen zetten op het moment dat er een 
jongerendienst is. 
 



Commissie 
Hans Holland en Elise Klinkien waren in 2021 de voorzitters van de commissie. In 2021 zijn er 
geen leden gestopt en hebben we vijf nieuwe leden mogen ontvangen.   

 
Bezinningsweekend 
In 2021 hebben we weer een bezinningsweekend kunnen houden. Het weekend was zowel 
voor de commissie als voor band- en techniekleden. We zijn in Ommen wezen kamperen op 
een terrein achter een huis, hier was het mooi rustig. Er waren 12 personen die het hele 
weekend aanwezig waren (vrijdagavond tot en met zondagmiddag). Zaterdagochtend kwam 
Rianka Bekendam voor een stuk toerusting. Eerst was er een overdenking, waarna er een 
stilte opdracht volgde waarbij we na hebben gedacht over hoe we konden groeien in ons 
geloof. Bij terugkomst hebben we een boom getekend waarbij we onze groeipunten 
opschreven bij de wortels van de boom. Vervolgens gaven we onze getekende boom door aan 
iemand anders, deze persoon schreef de ‘vruchten’ van de boomeigenaar op. Dit was een 
leerzaam en emotioneel moment. Als afsluiting hebben we in kleine groepjes voor elkaar 
gebeden wat ook erg bijzonder was. Op zaterdagavond hebben we samen gebarbecued en 
hier waren nog 5 personen extra bij aanwezig. Op zondagochtend hebben we gezamenlijk 
naar een online dienst gekeken.  
 
Afsluiting 
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 2022 weer regelmatig mogen ontmoeten in de jongerendiensten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Gericht jeugdwerk 
 
Inleiding 
Het jaar 2021 is weer voorbij gevlogen, wat is er veel gebeurd in het jeugdwerk! Aan het einde 
van het jaar 2020 hoopten wij enorm dat corona in het jaar 2021 ons met rust zou laten en we 
zonder maatregelen het jeugdwerk konden draaien. Helaas was deze hoop niet wat er 
gebeurde en moesten wij opnieuw creatief omdenken met elkaar. Maar wat ben ik elke keer 
onder de indruk van alle clubs en vrijwilligers binnen Wijk Next! Dat omdenken is ook in 2021 
heel erg goed gelukt. We hebben met elkaar gekeken hoe we de kinderen en de jongeren met 
het Evangelie mochten bereiken en daar zijn een heleboel prachtige initiatieven en creatieve 
oplossingen voor bedacht! 
 
Activiteiten 
Ik ben elk jaar opnieuw ontzettend enthousiast over alles wat er in onze gemeente wordt 
georganiseerd voor en met jongeren. Enkele hoogtepunten door het jaar heen zijn de Vakantie 
Bijbelweek, het SJ kamp en de prachtige diensten die er worden georganiseerd door de 
jongerendienstcommissie. Elk jaar zie ik uit wat voor prachtige dingen er worden 
georganiseerd, activiteiten waar ik bij aan mag sluiten als jongerenwerker en volop kan 
genieten van iedereen die in de weer is om God bekend te maken onder de kinderen en de 
jongeren! 
 
In januari hebben we samen met de leiding van de tienerclub en Stjaavelin Junior de online 
Sirkelslag gedaan met onze jongeren. Met een online verbinding hebben we allerlei 
opdrachten met elkaar uitgevoerd. In maart was de afsluiting van ons winterwerk. Dit jaar 
hebben we voor het eerst Heel Vriezenveen Bakt georganiseerd voor alle gemeenteleden. 
Ontzettend veel prachtige, heerlijke taarten werden naar de jury gebracht en werden (op 
afstand) geproefd en beoordeeld. Wat waren wij allemaal onder de indruk van de prachtige en 
lekkere bakkunsten van kinderen, tieners, jongeren en volwassenen! Het was een feestelijke 
afsluiting van het seizoen, met op zondag een online kindertheater van ‘Ik snap er niets van’.  
Ondanks de corona maatregelen kon de SJ dit jaar de koninklijke ontbijtjes bezorgen. Wat was 
het leuk om samen met twee jongeren naar allemaal verbaasde, verraste mensen te gaan om 
de ontbijtjes te bezorgen. Juist nu in deze tijden was het goed om mensen te verassen, om 
mensen op afstand te kunnen spreken en weer een lach op gezichten te zien verschijnen! Heel 
waardevol! Ook andere activiteiten konden weer doorgaan van Stjaavelin Junior: denkend aan 
het kanovaren in juni, maar ook zeker het geweldige SJ kamp in oktober! Wat was het een 
feest om met alle jongeren op kamp te gaan, om lol te maken met elkaar, maar ook zeker de 
verdieping in het geloof te vinden. We hebben in groepjes verdieping mogen zoeken over het 
thema: ‘Er zit kracht in’. We hebben nagedacht over de kracht van woorden en de kracht van 
het gebed. Thema’s die zo ontzettend belangrijk zijn, thema’s waar jongeren echt over na zijn 
gaan denken en mee aan de slag zijn gegaan! 
 
Een ander hoogtepunt voor mij was het JDC verdiepingsweekend. Ik was gevraagd om op de 
zaterdagochtend in het JDC weekend een verdiepingsmoment te begeleiden. Met enkele 
vrijwilligers heb ik het programma gemaakt. Het JDC team was een weekend weg naar een 
‘camping’ in Ommen. We hebben nagedacht over hoe je geworteld kunt staan in God. Wat 
kan je doen om te groeien in geloof? Wat houd je tegen om te groeien of wat houd je tegen 
om een nieuwe stap te zeten in geloof? Dit hebben we gedaan met diverse opdrachten. Een 
stilte opdracht waarbij je in de natuur moest wandelen en vragen moest beantwoorden. Een 
creatieve opdracht door op te schrijven waarin je wilt groeien en dit te delen met elkaar. Een 
bemoedigingsopdracht door elkaar te vertellen wat voor vruchten je ziet in elkaar leven. Een 
gebedsopdracht om elkaar bij God te mogen brengen. Het was een intensieve, maar 
ontzettend waardevolle ochtend. Ik ben onder de indruk geraakt van de openheid en 
kwetsbaarheid van onze jongeren, van hun verlangen om meer en meer op Jezus te gaan 



lijken. Nadien ben ik natuurlijk gebleven voor de gezellige barbecue en hebben we met elkaar 
de dag prachtig afgesloten met gebed en een kampvuur.  
 
Op het laatste moment konden we de Vakantie Bijbelweek ook weer organiseren! Wat was het 
leuk om samen met de stuurgroep te kijken naar de mogelijkheden en erachter te komen dat 
de Vakantie Bijbelweek in een andere variant door mocht gaan. Helaas was ik de maandag 
van de Vakantie Bijbelweek zelf in contact gekomen met iemand die besmet geraakt was met 
corona en moest ik in quarantaine. Voor mij een grote teleurstelling, want ik geniet altijd volop 
van de kinderen, tieners en vrijwilligers. Toch heb ik op afstand mee kunnen denken, mee 
kunnen kijken en heb ik toch nog een beetje mogen meegenieten van deze geweldige week! 
 
Wijk Next 
Binnen Wijk Next zijn wij in 2021 druk geweest met het kijken naar hoe wij als jeugdwerk meer 
kunnen groeien, kunnen verbinden en hebben we gekeken welke groepen wij nog niet 
‘bedienen’. In de gesprekken die ik met diverse jongeren heb gehad bleek dat er een grote 
behoefte is aan een club voor de twintigers uit onze gemeente. Hiervoor wordt/werd eigenlijk 
niets georganiseerd, maar de groep bleek aanzienlijk groot. Op 29 september hebben we alle 
twintigers en dertigers uitgenodigd in Flame voor een barbecue. Maar liefst 50 jongeren 
meldden zich aan! De behoefte aan verdieping en verbinding bleek ontzettend groot. Met de 
jeugdouderlingen hebben we besloten om een 20+/30+ kring op te starten en aan te sluiten 
op de behoeften van deze groep. 
 
Daarnaast hebben we gekeken hoe wij als Wijk Next meer de verbinding kunnen leggen tussen 
de rest van de gemeenschap. Tijdens de startzondag mochten wij ons als Wijk Next 
presenteren in de Grote Kerk. Het is zo goed om met elkaar in gesprek te gaan over wat wij 
doen, maar ook zeker wat wij nog meer kunnen doen. Waar liggen behoeften van 
ouders/verzorgers? Waar dromen wij van als gemeente en hoe kunnen wij met elkaar ons 
steentje bijdragen om onze kinderen en jongeren te geven wat zij nodig hebben? Wijk Next is 
een ontzettend groot orgaan binnen de kerk, daarom hebben wij een filmpje mogen opnemen 
om uit te leggen wie wij zijn, wat we doen en waar wij van dromen. Goed om dit filmpje de 
komende jaren te laten zien en met elkaar het gesprek aan te gaan wat nog meer 
mogelijkheden zijn binnen ons jeugdwerk. Met elkaar zijn we gemeente, met elkaar kunnen 
we groeien en uitdelen! 
 
Afscheid Gineke: Op 27 juni hebben wij als Wijk Next afscheid genomen van Gineke. Gineke 
heeft de afgelopen jaren mooie dingen mogen doen binnen het jeugdwerk en een mooi 
afscheid verdiende ze zeker. Met alle bestuursleden hebben we een ‘walking diner’ gedaan. 
Naar diverse adressen wandelen om te eten en spelletjes te spelen met elkaar. Op de 
zondagse eredienst hebben we officieel van Gineke afscheid genomen. Voor mij als 
jongerenwerker werd het even een zoektocht wat mijn focus mocht worden, aangezien Gineke 
en ik de taken goed hadden onderverdeeld. Samen met het bestuur gaan we de komende tijd 
kijken waar ik mijn focus op zal leggen met de 8 uren die ik te verdelen heb in de week.  
 
Jeugdpastoraat: Eén van de mooiste taken in mijn werk vind ik het jeugdpastoraat! Ik geniet 
ervan als jongeren mij in hun kwetsbaarheid vragen durven te stellen over God, over hun leven, 
over de dingen waar zij mee worstelen. Ik vind het speciaal om met jongeren mee te wandelen 
in hun leven, met hen mee te denken en hun te mogen verbinden met onze liefdevolle God! 
Pastoraat klinkt altijd wat zwaar, maar juist het ‘gewone’ leven delen met elkaar is ontzettend 
waardevol in het pastoraat. God spreekt, God werkt, God geniet van alles wat wij met de 
kinderen en de jongeren mogen bespreken. Het is Zijn wil dat wij met elkaar delen, met elkaar 
wandelen en samen naar Hem te gaan met alles wat er in ons leeft. Ik vind het prachtig om in 
die kwetsbaarheid met jongeren te mogen wandelen en die vertrouwensband met hun op te 
mogen bouwen. Ook met het team jeugdouderlingen pastoraat hebben we het afgelopen jaar 
flink nagedacht over hoe wij het jeugdpastoraat verder vorm te kunnen geven in de gemeente. 
Diverse ideeën zijn uitgewerkt, uitgevoerd en we hebben met elkaar de verdieping gezocht. 



Het komende jaar zullen we verder werken aan deze plannen en hopelijk zal er in 2022 een 
jeugdpastoraal team ontstaan om de jongeren met hun geloofs- en levensvragen te mogen 
begeleiden.  
 
Jeugddiaconaat: Het jeugddiaconaat is het afgelopen jaar druk in de weer geweest, iets waar 
ik als jongerenwerker altijd erg enthousiast van wordt. Het is zo ontzettend belangrijk om met 
elkaar na te denken over hoe je handen en voeten geeft aan je geloof, maar daarnaast ook 
mensen ondersteunt en enthousiasmeert het ook te ontdekken. Daarvoor hebben we diverse 
activiteiten mogen bedenken en opzetten met elkaar. In de Lijdenstijd hebben we met het 
jeugddiaconaat de Paaschallenge uitgezet in Vriezenveen en Aadorp. Via QR codes kon 
iedereen terug in de tijd naar Jeruzalem wandelen, waarbij we door verschillende personages 
werden meegenomen in de Lijdenstijd. Ook hebben we met het jeugddiaconaat de 
examenkandidaten mogen bemoedigen. Via de kerkbode konden 
ouders/verzorgers/bekenden de examenkandidaten bij ons opgeven. Wel 50 
examenkandidaten zijn doorgegeven en 50 tasjes met allerlei bemoedigingen zijn bezorgd bij 
de jongeren! Als christenen is het naast geven, ook belangrijk om zorg te dragen voor de 
aarde. Juist in de coronaperiode blijft bewegen een belangrijke prioriteit. Deze twee facetten 
hebben we gecombineerd in de actie ploggen op zaterdag 29 mei & op zaterdag 6 november. 
Met een mooie groep zijn we de wijken van Vriezenveen in gegaan om het vuil te prikken en 
om zo zorg te dragen voor onze aarde. Om met elkaar te kijken wat wij nog meer als 
jeugddiaconaat kunnen opzetten en doen voor de kerk en de wereld, hebben we met elkaar 
de Justice Conference gekeken. We hebben weer veel ideeën opgedaan die we hopelijk in 
2022 tot uiting kunnen brengen! 
Vanuit de diaconie hebben wij het afgelopen jaar een budget mogen ontvangen om spellen 
aan te schaffen. We hebben daar dankbaar gebruik van mogen maken en zullen de komende 
jaren veel actieve spellen spelen met onze jeugd: Archary Attack, Reuze Jenga, Micado XXL 
en de Reuze twister is nog in de maak. (Ook namens onze jongeren) Ontzettend bedankt dat 
wij dit bedrag van jullie mochten ontvangen! 
 
Bedankt 
Wat zijn wij ontzettend trots op alle vrijwilligers binnen Wijk Next. In september ben ik als 
jongerenwerker van start gegaan om alle vrijwilligers te noteren in een groot archief. We 
hebben binnen Wijk Next alleen al 300 vrijwilligers! Ik wist dat het er veel waren, maar 
zoveel….. Andere jaren organiseerden wij een toerustingsavond aan het begin van het 
seizoen. Om zo samen de handen ineen te slaan, om samen de kerk in te gaan en onze ‘eigen’ 
kinderen en jongeren te mogen bereiken. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het anders 
aan te vliegen. Door de corona maatregelen leek een gezamenlijke toerusting geen slim plan, 
daarom hebben we alle vrijwilligers bedankt met een heerlijke reep chocola. We zijn ontzettend 
dankbaar voor wat jullie allemaal doen in de kerk, voor de kinderen en jongeren en bovenal 
dat jullie als instrument van God mogen uitdelen! Daarvoor nogmaals onze grote dank! 
 
Ik zie uit naar 2022, waarin ik vertrouw dat God ons weer heel nieuwe wegen zal wijzen. Een 
jaar waarin we opnieuw jongeren bij God mogen brengen en God bij hen! 
 
Hartelijke groeten, 
Rianka Bekendam 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 JAD 
In 2021 zijn we verder gegaan met de invulling van het jeugddiaconaat binnen wijk Next voor 
de Hervormde Gemeente in Vriezenveen. Deze invulling is wederom 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. 25v.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 2021 is er door ons 
een Paaschallenge gehouden in Vriezenveen en Aadorp. We hebben alle 
eindexamenkandidaten een tasje aangeboden ter bemoediging tijdens de eindexamens. 
Daarnaast is er in het voor- en najaar afval opgehaald door te ploggen met de jongeren, in 
aansluiting op de werken van barmhartigheid*. In de zomer heeft de jeugddiaconie de DABAR-
teams ondersteund bij camping Het Berkenven en hebben we jongeren uitgenodigd om de 
Justice Conference mee te beleven. In 2022 hopen we onze activiteiten voort te kunnen zetten 
door het organiseren van een diaconale jongerenreis vanuit de 20+ groep, richting Kenia en/of 
Brazilië in 2023. Daarnaast bieden we in het kader van NL-Doet mensen hulp aan door te 
klussen, ondersteunen we DABAR waar nodig en overhandigen we de eindexamenkandidaten 
een tasje ter bemoediging. Opnieuw organiseren we in het najaar een dag om te gaan ploggen 
met de jongeren, in aansluiting op de werken van barmhartigheid.  
 
Het jeugddiaconaat bestaat uit de jeugddiakenen uit elke wijk en jongeren uit elke wijk. In 
november 2021 is Bart Oppedijk namens wijkgemeente West aangesloten bij de 
jeugddiaconie. De jeugddiakenen die betrokken zijn bij het jeugddiaconaat vanaf januari 2021 
zijn:  
 
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. 

 
3.2 JOP 
In het jaar 2021 hebben wij als jeugdouderlingen pastoraat veel ingestoken op de individuele 
jongeren. We hebben nagedacht over hoe je het jeugdpastoraat kunt opzetten, hoe je 
gesprekken voert met jongeren en wat je met hen kunt doen om tot een geloofsgesprek te 
komen. Het is mooi om als jeugdouderlingen met elkaar na te denken over de meerwaarde 
van het pastoraat en zelf te mogen ontdekken wat diverse opdrachten kunnen opleveren. Zo 
hebben we in één minuut alle vragen die we hebben aan God opgeschreven. Door deze 
opdracht kom je erachter welk geloofsthema bij je speelt, waar je later weer op door kunt 
praten. Op deze manier leren wij als jeugdouderlingen hoe je het geloofsgesprek met jongeren 
kunt voeren en wat voor hulpmiddelen er zijn in die gesprekken.  



  
We merken op dat er veel jongeren eenzaam zijn, zich somber voelen en minder zichtbaar zijn 
in de gemeente. Juist als jeugdpastoraal team willen wij kijken hoe we in contact kunnen 
komen én blijven met onze jongeren. We hopen het komende jaar vervolgstappen te kunnen 
zetten, om onze kinderen, tieners en jongeren te blijven bereiken. Daar hebben we elkaar als 
gemeente voor nodig; laten we signalen herkennen en elkaar daarvan op de hoogte brengen. 
Zo kunnen we met elkaar om onze jongeren heen staan, hen aanmoedigen, bemoedigen en 
voor of met hun bidden!  
  
Het team van het jeugdpastoraat bestond afgelopen jaar uit:   

• Mirna Volkerink (jeugdouderling wijk Zuid)   
• Annerike Brink (Jeugdouderling wijk West)   
• Niels Koerssen (Jeugdouderling wijk Oost)   

. 
3.3 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.    

   
Ondanks de coronamaatregelen hebben we weer een goede kerstkaartenactie gehad samen 
met Stichting Tsjernobyl. We hebben het mooie bedrag van €1494,93 opgehaald 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   
- Lian Veldhuis  

- Ruth Doortmont   
- Erik Souverijn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Open jeugdwerk 
 
Inleiding: 
Het jaar 2021 stond in het teken van onze hernieuwde samenwerking tot MAXX Jongerenwerk 
Twenterand. Wij zijn een samenwerkingsverband die bestaat uit drie actieve organisaties: 
Stichting Jongerenwerk Den Ham (SJDH), Incluzio en wij als stichting Reflection. De start van 
MAXX Jongerenwerk is tot stand gekomen door de trajecten aangeboden door de gemeente 
Twenterand, die moesten leiden tot één jongerenwerkersorganisatie. Tijdens deze 
begeleidingstrajecten hebben wij drieën elkaar gevonden en slaan we vanaf januari 2021 onze 
handen ineen en bundelen wij onze krachten. Samen willen we gaan en staan voor onze 
jongeren.  
 
MAXX visie: Onze visie is onze stip op de horizon. Hier werken we naartoe. Al onze 
inspanningen zijn gericht om onze visie te bereiken! Onze jongeren groeien op tot stabiele en 
weerbare volwassenen! Zij zijn het goud van onze gemeenschap. Jongeren in de gemeente 
Twenterand voelen de ruimte en veiligheid te ontwikkelen tot de persoon die ze zijn. Iedereen 
hoort erbij en is waardevol zoals hij of zij is. Jongeren zijn een onderdeel van onze mooie 
gemeenschap. De gemeenschap heeft de rol om hen een zetje in de rug te geven naar een 
positieve toekomst waarin zij hun mannetje staan. MAXX is de verbindende schakel tussen de 
organisaties, verenigingen, inwoners en vrijwilligersinstanties. Wij delen signalen, verwijzen 
door zonder los te laten en zetten samen onze schouders onder het jongerenwerk.  
 
MAXX missie: Onze missie vertelt voor wie wij ons inzetten, waarom we dat doen en op welke 
manier we werken om jongeren op te laten groeien tot weerbare volwassenen. Onze missie 
leidt uiteindelijk tot onze visie. Wij zijn er omdat opgroeien een ontdekkingsreis is en daarbij 
een steuntje in de rug soms heel welkom is. Wij zetten onze krachten in om problemen bij 
jongeren te voorkomen en de inzet van intensieve hulp te beperken. Wij werken vanuit contact 
met jongeren. We kennen de jongeren vanaf groep 7 en zij kennen MAXX Jongerenwerk. Wij 
zorgen voor een inloop in iedere kern en bouwen contact op door het organiseren van 
activiteiten. Daarnaast zijn wij waar jongeren zijn. Wij zoeken hen actief op en betrekken hen 
bij de activiteiten die wij organiseren. Wij zetten onderwerpen op de agenda die jongeren 
bezighouden en zorgen dat zij de bagage hebben waarmee ze opbouwende keuzes kunnen 
maken. Jongeren zijn het goud van de toekomst en onze gemeenschap het laten groeien van 
hun talenten staat centraal. MAXX is de veilige plek waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen 
en waar echt naar hen wordt geluisterd.  
 
Kernwaarden: 

➢ Wij zijn MAXXimaal betrokken! Betrokken bij jongeren, hun ouders en bij de 

gemeenschap waard e jongeren deel vanuit maken. Wij luisteren, signaleren en sluiten 

aan bij de jongeren. Wij vormen een veilige cirkel om de jongeren heen. En hebben wij 

specifieke kennis of ervaring niet in huis? Dan vliegen we het in! 

➢ Wij pakken MAXXimaal aan! Aanpakken is ons devies. Handen uit de mouwen en 

doen! Wij willen actie: met en voor jongeren en de gemeenschap. Wij gaan erop af, 

staan naast de jongeren en werken eraan dat jongeren een veilige en actieve plek 

hebben in onze gemeenschap. Wij zijn een luisterend oor voor jongeren en bouwen 

met hen aan een rijk activiteitenaanbod 

➢ Wij zijn MAXXimaal flexibel! Wij zijn daar waar jongeren zijn op de momenten dat zij 

actief zijn. Dat betekent aansluiten bij jongeren: online en offline, individueel en in een 

groep, op school en thuis, ’s ochtends en ’s avonds. 

➢ Wij zetten MAXXimaal aan tot groei! Wij geloven in de talenten van jongeren. Groeien 

waar in waar jij goed in bent of wat jij lastig vindt geeft een trots gevoel en draagt bij 

aan een groter gevoel van eigenwaarde. En dat draagt bij aan het vinden van jouw plek 

in het leven. Wij bieden mogelijkheden om te kunnen groeien. Met sport, cultuur, 



weerbaarheid of bij het vergroten van je netwerk. Je bent MAXXimaal welkom bij ons! 

Wij geloven ook dat het werken met jongeren altijd in ontwikkeling is. Het werken en 

aansluiten bij jongeren vraagt om voortdurende ontwikkeling van het vakmanschap van 

het jongerenwerk. 

 
Signalen: trends en ontwikkelingen 
Het afgelopen jaar heeft door de coronaperiode nieuwe trends en ontwikkelingen laten zien in 
het jongerenwerk. Problematieken die we de afgelopen jaren ook wel hadden gezien en 
besproken, maar nu duidelijker zichtbaar werden. Juist in de coronatijd heb ik als 
jongerenwerker meer individueel contact gezocht met de jongeren, zowel online als offline. 
Juist nu de jongeren veel thuis moesten blijven, raakten zij meer in hun isolement en wilde ik 
als jongerenwerker dat isolement doorbreken door contact te zoeken, activiteiten te 
organiseren en (op afstand) echt te luisteren naar de jongeren. Tijdens deze contactmomenten 
kwamen de volgende signalen duidelijk naar voren: 
 

➢ Jongeren zijn meer gaan gamen en Social Media gaan gebruiken, ook tijdens de online 

schoollessen. 

➢ 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. Aan 

het einde van 2020 hebben we veel meer cases gehad waarin sexting duidelijk naar 

voren kwam. Jongeren die foto’s van dickpicks ontvangen hadden en erg onder de 

indruk waren, maar ook jongeren die zelf foto’s hadden doorgestuurd onder druk.  

➢ De jongeren hebben te maken met lagere schoolprestaties. 

➢ Meiden gebruiken meer TikTok. Hiervoor doen ze gevaarlijke dingen en dagen elkaar 

uit. Meiden leggen contact met vreemden, maar zien hen als bekenden. 

➢ 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.  

➢ Jongeren zoeken naar wat ‘echte’ vriendschap inhoud. 

➢ Jongeren missen toekomstperspectief. We horen vaker dat ze niet weten wat de 

toekomst brengt en wat ze in de toekomst willen. 

➢ Er zijn thuis meer spanningen merkbaar, doordat jongeren hun huiswerk niet maken 

en ouders en kinderen veel meer samen thuis zijn. We merken dat van jongeren die 

vaker bij ons hun hart luchten. 

➢ Het alcoholgebruik is toegenomen, met name in de keten. We praten hier met jongeren 

over. We merken dat zij het nu vooral stoer vinden. 

➢ Het gebruik van wiet is gestegen: we zien sinds vorig jaar zomer een stijging van het 

gebruik van wiet onder jongeren vanaf 13 jaar. In het gesprek met jongeren horen we 

dat jongeren zich zijn gaan vervelen door de coronaperiode en wiet zijn gaan roken. 

Inzet: 
Wij zijn bij het horen van de signalen rondom de moeite van het maken van huiswerk, de 
moeite die jongeren aangaven in de gezinnen en het hoge stressniveau gelijk gestart met 
huiswerkgroepen in de jongereninloop. De inlopen waren aan het begin van 2021 nog 
gesloten, maar deze huiswerkgroep had prioriteit. Aan één kant werken de jongeren aan hun 
huiswerk en zien we dat zij weer structuur krijgen in hun dagelijkse leven. Tegelijkertijd zien 
we dat jongeren het weer heerlijk vonden om elkaar weer te ontmoeten en over heel andere 
dingen te praten met elkaar.  
 
 
 



Ik heb met de meiden van de groep stil gestaan bij de gevaren van het gebruik van Social 
Media. Wat is grooming en wat kan je doen om de gevaren van Social Media te herkennen en 
te voorkomen? Ik vond het verrassend dat de meiden eigenlijk geen idee hadden van deze 
gevaren en dat grooming een serieus probleem en gevaar is voor hun eigen leven. ‘ 
 
Tijdens de coronaperiode zijn wij extra op straat gaan werken om. Wanneer wij op straat 
jongeren treffen spreken we allereerst met hen over de impact van de coronaperiode. Juist de 
corona heeft veel impact op de jongeren gehad in hun sociale leven. Jongeren geven aan dat 
zij contact hebben gemist, maar dat wel ‘stiekem’ hebben opgezocht. Jongeren gaven aan dat 
ze de inloop misten. Hierop hebben wij contact opgenomen met de Gemeente Twenterand 
wat de mogelijkheden waren. Helaas moesten wij de jongeren een langere tijd teleurstellen en 
hen ontmoeten op straat. Ook op straat hebben we veel aan preventie kunnen doen. Juist het 
luisterende oor bieden, om te horen waar de jongeren mee worstelen heeft veel 
plaatsgevonden. Ook gaven de jongeren aan dat zij meer drank dronken in de keten, daar 
konden ze namelijk wel naartoe. We hebben veel gesproken over de redenen van het 
drankgebruik en met de jeugd nagedacht over de gevolgen van hun gedrag. 
 
Met het Noordik Vriezenveen hebben we gesproken over de aanpak van sexting in de klassen. 
Ook hebben we met de jongeren in de jongereninloop veel gesproken over de impact en de 
gevolgen van sexting. In ons MAXX Jongerenwerkersteam hebben we een aanpak gedaan 
om sexting in 2022 grondiger aan te pakken door middel van preventielessen, ouderavonden 
en gaan we in 2022 een online cursus volgen om onszelf verder te verdiepen in de gevolgen 
van sexting.  
 
Netwerkpartners 
Het afgelopen jaar hebben we opnieuw kennis kunnen maken met onze netwerkpartners. Met 
behulp van onze menukaart van MAXX hebben we ons aanbod opnieuw kunnen uitleggen. De 
samenwerking is door deze hernieuwde kennismaking zeker versterkt. We hebben gesproken 
met de jeugdboa, de wijkagenten en jeugdagenten, de POH-GGZ, de gezinswerkers, de 
scheidingsdeskundige, de Jeugd-GGZ, het Noordik in Vriezenveen en Vroomshoop, de 
basisscholen in Den Ham, basisscholen in Vriezenveen, Halt en bovenal hebben we veel 
contact met de jeugdconsulenten. Met de POH-GGZ hebben we de afspraak gemaakt om 
eens in de drie maanden een overleg in te plannen om cases te bespreken en elkaar op de 
hoogte te houden van elkaars ontwikkelingen. Met de jeugdconsulenten bellen en appen wij 
wanneer wij even willen sparren, cases willen delen of weten dat de jeugdconsulenten bij 
bepaalde jongeren in beeld zijn. Het is fijn om te zien dat de samenwerking het afgelopen jaar 
met de netwerkpartners is versterkt. We merken dat de samenwerking een goede uitwerking 
heeft op de kwaliteit van ons jongerenwerk.  Onder andere is in het contact met de 
scheidingsdeskundige ons nieuwe initiatief: Villa MAXX ontstaan. Een inloopmiddag voor 
kinderen van gescheiden ouders, waarbij de kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan over 
de impact voor hun leven. Ook met Halt hebben we meerdere afspraken kunnen maken over 
voorlichtingen op basisscholen en voorlichtingen aan ouders, dat zal het komende jaar tot 
uiting komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Individuele coaching 
In 2021 heb ik 15 jongeren (en hun ouders) 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. Daarnaast is de inzet van de 
jongerentelefoon en de vergrote inzet van onze online verbinding met jongeren helpend 
geweest om jongeren te ondersteunen in individuele coaching of hen door te verwijzen naar 
specialistische hulpverlening. Ook de netwerkpartners hebben dit jaar meer gebruik gemaakt 
van het jongerenwerk, om samen de handen ineen te slaan om een zo’n goed mogelijke 
ondersteuning te bieden aan onze jongeren.  

 

Activiteiten 
Natuurlijk zijn er ook weer activiteiten georganiseerd in Flame het afgelopen jaar. Ondanks de 
coronaperiode hebben we geprobeerd op de momenten dat de lockdown over was, zoveel 
mogelijk diverse activiteiten aan te bieden. We hebben een MAXX Jongerenwerk menukaart 
mogen ontwikkelen. Deze menukaart laat ons aanbod zien binnen het jongerenwerk. Een 
aanbod dat gericht is op alle doelgroepen die wij mogen bedienen in de gemeente Twenterand. 
De menukaart is toegevoegd aan dit jaarverslag. Het was onze hoop zoveel mogelijk 
verschillende doelgroepen te kunnen bereiken. Een korte terugblik op enkele activiteiten:  
 

➢ Dit jaar zijn wij gestart met de activiteitenmiddagen voor kinderen in de leeftijd van 9 

tot 13 jaar. We hebben de basisscholen in Vriezenveen aangeschreven. Elke 

vrijdagmiddag komen er ongeveer 20 kinderen in Flame en doen we diverse spellen, 

preventiespellen en sportactiviteiten. Er helpen 10 jongeren mee met de organisatie 

van deze middagen, denkend aan de voorbereidingen, de uitvoering en de catering.  

➢ In januari hebben we een online spel gespeeld met 15 jongeren. Dit was een 

samenwerkingsspel waarbij jongeren vanuit huis een online escaperoom konden 

spelen. Een fanatieke avond, vol humor! 

➢ Ik ben als jongerenwerker gevraagd door het Noordik Vriezenveen om mee te gaan 

met hun schoolreisje naar attractiepark Hellendoorn, in verband van één van onze 

jongeren die in de rolstoel zit. Ik heb haar deze dag door het park mogen begeleiden. 

➢ Met het Stjaavelin Junior hebben we in de herfstvakantie 2021 een prachtig 

jongerenkamp gehad in Ommen. Met budgetten van de Summergames hebben we op 

zaterdagmiddag Bubbel voetbal mogen spelen, hadden we een reuze stormbaan en 

een kantelladder attractie kunnen huren. Op dit kamp waren 45 tieners in de leeftijd 

van 12-15 jaar.  

➢ Op koningsdag hebben we in Flame ontbijtjes bezorgd voor het goede doel. 18 tieners 

hebben geholpen met het inpakken van de ontbijtjes en het bezorgen van deze 

ontbijtjes. 

➢ Op Koningsdag hebben wij in Den Ham in de middag verschillende leeftijds-rondes 

mogen lasergamen. 60 kinderen hebben aan deze middag meegedaan. 

➢ In de zomervakantie hebben we diverse activiteiten aangeboden in Vriezenveen, 

denkend aan meidenmiddagen, jongensmiddagen, vossenjacht, mission impossible, 

een army bootcamp en een spelletjesmiddag voor kinderen. Aan deze activiteiten 

hebben 200 kinderen meegedaan en 50 jongeren geholpen. 

➢ Op 6 november hebben we met 28 jongeren in Vriezenveen weer mogen ploggen om 

op deze manier de jongeren bewust te maken hoe zij zorg kunnen dragen voor de 

wereld en daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen.  



 
Preventie 
Allereerst zijn wij als jongerenwerkers veel de straat op geweest tijdens de corona lockdown. 
Elke avond was er een jongerenwerker actief en spraken we veel jongeren overdag en in de 
avonden op straat.  
 
Door het signaal dat er veel jongeren geïsoleerd thuis zaten en hun huiswerk niet konden 
maken, heb ik huiswerkgroepen op kunnen zetten. Deze huiswerkgroepen hadden een 
dubbele functie: jongeren weer aan het schoolwerk krijgen, maar daarnaast was het ook 
belangrijk dat jongeren weer sociale contacten kregen. Tijdens de huiswerkgroepen kwamen 
allerlei thema’s aan bod: eenzaamheid, somberheid, stress, seksualiteit, schooldruk, 
thuissituaties, drankgebruik, drugsgebruik, vriendschappen etc.  
 
Om onze preventielessen op de basisscholen voor te bereiden hebben wij een werkbezoek 
mogen doen bij YMCA Zwolle. Zij hebben ons diverse preventiekoffers aangeboden om uit te 
werken voor onze preventielessen op de basisscholen. Wij gaan aan de slag met de thema’s: 
pesten, discriminatie, scheiding, groepsdruk en vandalisme.  
 
Vanuit de gemeente Twenterand en het Akkerfonds hebben wij budget mogen ontvangen om 
preventiespellen aan te schaffen. We hebben diverse spellen aangeschaft en mogen spelen 
met onze jongeren. Spellen over depressies, seksualiteit, het aangeven van grenzen en drank 
& drugsgebruik.  
Aangezien wij vanuit scholen, jongeren en hun ouders geluiden hoorden dat er veel jongeren 
somber en angstig thuis zaten, hebben wij de jongerentelefoon opgestart. In 2021 startte 



opnieuw een lockdown en wij wilden daarop ene nieuw zorgmiddel inzetten. De MAXX 
jongerentelefoon is gelanceerd en werd veel gebruikt door jongeren. Dagelijks werden wij 
gebeld door jongeren met diverse problematieken, waaruit weer individuele gesprekken in 
Flame volgden. Hulp was nodig voor jongeren en hun ouders.  
 
Kansen en ontwikkelingen 
Het blijft voor mij een zoektocht om binnen mijn 12 uren het jongerenwerk in te richten. Ik ben 
gelukkig een ambitieuze en flexibele jongerenwerker en ik vind het niet erg om extra uren te 
maken. Er speelt veel onder onze jongeren, er is veel extra inzet nodig en jongeren worden 
steeds meer vertrouwd met het jongerenwerk. Ik zie de krachtenbundeling van MAXX zijn 
uitwerking doen in het jongerenwerk. Zowel jongeren als ouders & netwerkpartners weten ons 
het afgelopen jaar beter te vinden en de samenwerking verloopt heel erg goed! Dat geeft mij 
meer energie en doet mij dromen naar de toekomst. Ik hoop het volgende jaar meer contacten 
te leggen met de basisscholen en zie uit naar de samenwerking tussen Halt en MAXX 
jongerenwerk Twenterand. Ik wil graag het komende jaar meer insteken op de preventielessen 
bij kinderen en jongeren. Wij zijn dit jaar gestart met de jongere doelgroep en ik zie daar nog 
genoeg kansen liggen: basisscholen meenemen in onze ontwikkelingen en meer 
preventiemiddagen organiseren ook juist voor deze doelgroep. Daarnaast hoor ik veel ouders 
met opvoedingsvragen, waarin ik nog graag extra ouderavonden wil organiseren om ook de 
ouders te leren kennen en hen te ondersteunen waar zij behoeften aan hebben. Het komende 
jaar blijf ik contact onderhouden met de netwerkpartners, het afgelopen jaar heeft al prachtige 
samenwerkingssuccessen opgeleverd. Dat kan naar mijn mening nooit genoeg zijn en mag 
altijd meer! 
 
Ook zie ik dat veel jongeren worstelen met hun zelfbeeld en weerbaarheid. Vanuit MAXX 
Jongerenwerk kijken wij naar kansen voor weerbaarheidstrainingen, zodat wij dit kunnen 
aanbieden aan onze kinderen en jongeren.  
 
Daarnaast vind ik het prachtig te zien dat de jongeren die eerst voor ondersteuning in de inloop 
kwamen, nu enthousiast zijn zich te willen inzetten voor de activiteitenmiddagen voor de 
kinderen. Het komende jaar wil ik deze jongeren graag extra begeleiden om hierin te groeien, 
om te leren organiseren en mee te bouwen in het jongerenwerk. Zo leren de jongeren 
zelfredzaam te worden en zal hun zelfvertrouwen groeien. Daarnaast wil ik jongeren graag 
koppelen aan elkaar, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen als een soort buddy-project. Daar 
ga ik in 2022 graag verder mee aan de slag.  
 
Er is nog ontzettend veel mogelijk in de gemeente Twenterand, wij zijn nog lang niet klaar! Op 
naar 2022!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cijfers 
 

 Aantal deelnemers Frequentie Vrijwilligers 

Flame jongereninloop 50 
Gemiddeld 15 tot 20 per 

avond. 

Wekelijks 12 

Ouderbijeenkomsten Geannuleerd ivm corona 3x / jaar 5 

Individuele coaching 15 Per casus 

verschillend 

- 

Activiteiten coronaperiode online 25 gemiddeld Om de week - 

Ontmoetingen op straat 80 2 tot 4 keer per 

week 

- 

Activiteiten: 

Huiswerkgroepen 

Buitenactiviteiten vakanties 

Sportactiviteiten/activiteiten buiten 

inloop 

Activiteitenmiddag 9 tot 13 jaar 

350 

20 

250 

100 

25  

  

2 

30 

20 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Overzicht jeugdambtsdragers 
 
De Hervormde Gemeente Vriezenveen kent in totaal 10 jeugdouderlingen, verdeeld over 4 
wijken, namelijk:  
 
Wijk Oost        : Niels Koerssen  
Wijk Midden    : Rianne Prinsen 
Wijk West       : Annerike Brink, Lian Veldhuis 
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       : Bart Oppedijk 
Wijk Zuid         : Carólie Krommendijk 


