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Voorwoord
Voor je ligt het jaarverslag van
Welzijnsbevordering1 over het jaar 2018.

Reflection

Jeugdraad

Hervormde

Stichting

In dit jaarverslag kun je lezen wat er in het jaar 2018 gebeurd is binnen Wijk Next.
Al het werk van Wijk Next had niet kunnen plaatsvinden zonder alle vrijwilligers, die bijzonder
veel tijd en energie in het jeugdwerk hebben gestoken.
Bovenal zijn we God dankbaar, dat we, samen met onze vrijwilligers, de kracht en passie
mochten ontvangen om te werken aan onze vernieuwde visie!
We hopen dat dit verslag je inzicht geeft over onze werkzaamheden in het jaar 2018.
Mocht je vragen of suggesties hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Het bestuur van Wijk Next
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1. Jaarverslag Wijk Next
In dit jaarverslag van Wijk Next tref je informatie aan over de structuur en enkele algemene zaken.
Er is vooral gericht op de jaarverslagen van de clubs en verenigingen omdat zij het hart van Wijk
Next vormen. Dit is dan ook de reden dat dit uitgebreid beschreven is.

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

1.2 Visie Wijk Next

‘LEEF JE GELOOF!'
We helpen de jongeren:
BOUWEN aan kennis en verantwoordelijkheid;
ONTDEKKEN van hun identiteit in Christus;
ONTWIKKELEN van passie voor het evangelie. Zo leren zij te
gáán en te stáán voor Jezus Christus!
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1.3 Structuur Wijk Next
Zoals gezegd heeft Wijk Next een structuur van een wijkgemeente. De structuur is deels uitgelegd
in paragraaf 1.1. De precieze structuur van Wijk Next houdt in dat er twee soorten jeugdwerk zijn.
Dit is het gerichte jeugdwerk en het open jeugdwerk. In figuur 1 is de structuur van Wijk Next in
een organogram weergegeven. In hoofdstuk 2 is de uitgebreide omschrijving per club en/of
vereniging te lezen.
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1.4 Bestuur Wijk Next
Het bestuur van wijk Next is te verdelen in een Algemeen Bestuur2 en een Dagelijks Bestuur3.
Het AB bestaat uit de jeugdouderlingen, de jeugdwerkcoördinator, een dominee, een notulist en
de leden van het DB. De voorzitter van het DB is tevens voorzitter van het AB. Het DB bestaat uit
leden van de Hervormde gemeente Vriezenveen. In Bijlage I is de samenstelling van de beide
besturen te vinden.

1.5 Financiën en oud papier
Financiële positie 2018
De financiële positie van Reflection is in 2018 minder stabiel dan in 2017. De balansposten
blijven nagenoeg gelijk, maar het resultaat van St. Reflection zit in de rode cijfers. Het resultaat
is negatief o.a. door een verlaging van de oud papier opbrengsten ten opzichte van 2017.
Een andere factor is, dat de personeelskosten hoger zijn uitgevallen in vergelijking met 2017,
dit omdat er vanuit de ziektezuimverzekering een lagere uitkering is gekomen ter dekking van
de loonkosten en de kosten ten behoeve van de reïntegratie zijn hoger uitgevallen.
Daarnaast bestaan er voor de toekomst onzekerheden ten aanzien van de inkomsten uit de
subsidie. Vanaf 2020 zal de gemeente de subsidie verstrekken op basis van een nieuw beleid,
welke op moment van schrijven wordt ontwikkeld. Ten tijde van dit jaarverslag is dan ook nog
niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor Reflection.
Oud-papier en reconstructie plein 2017
In 2018 werd papier ingezameld op het plein van Stjäävelin aan Krijgerstraat 57. Deze activiteit
wordt in 2019 gecontinueerd en betreft nog steeds een belangrijke inkomstenbron voor Wijk
Next. Wel is in 2018 de opbrengst per kilogram karton behoorlijk gekelderd, in het financieel
jaarverslag is hier meer over te lezen. Ten behoeve van de aan en afvoer van het oud papier
is het plein gereconstrueerd. Hierdoor staan er vanaf begin 2018 3 containers. De ruimte om
containers te laden en te lossen is hiermee vergroot en kan sneller plaats vinden dan in de
jaren hiervoor. De overlast van hoeveelheden oud papier buiten de container is dan ook
verminderd afgelopen jaar:
Naast het plaatsen van een extra container, hangen er inmiddels ook camera’s ten behoeve
van de veiligheid en orde op het terrein rondom Stjäävelin. De beelden worden enkel bekeken
bij onregelmatigheden en vermoedens van diefstal, afbreken van spullen en incidenten.

2
3

Verder te noemen AB
Verder te noemen DB
6

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 2018
gegeven.

2.1 Gericht jeugdwerk
Kingsclub
De Kingsclub heeft als doelstelling de kinderen van Vriezenveen in de leeftijdsgroep 4 t/m 12
jaar te vertellen van Jezus. Voordat de Kingsclub bestond waren wij de zondagsschool. Omdat
er nog maar weinig buitenkerkelijke kinderen naar de zondagsschool kwamen, wilden we iets
nieuws voor deze groep kinderen. We merken dat jonge kinderen, 4 jaar tot 8 jaar behoefte
hebben aan deze vorm van jeugdwerk.
We organiseren tijdens het winterwerkseizoen elke derde woensdag van de maand een
middagprogramma in Stjäävelin, dat bestaat uit het samen zingen van liedjes en het vertellen
van een Bijbelverhaal, poppenkast, het maken van een creatief werkje en als er tijd over is,
wordt er bijvoorbeeld nog gekleurd of buiten gespeeld met stoepkrijt.
De clubleiding ziet de deelname steeds minder worden, de kartrekkers hebben de eigen
kinderen niet meer in de leeftijdsgroep en zijn gestopt.. Daarbij vraagt de clubleiding zich af of
er echt nog vraag naar is. Er zijn nog twee mensen die met hulp van nieuwe mensen verder
zouden willen gaan.
Per middag kwamen er nu 10 tot 15 kinderen.
De Parels
De Parels heeft als doelstelling de kinderen met een beperking in de leeftijdsgroep 4 t/m 13
jaar te vertellen van Jezus. We merkten dat sommige jonge kinderen, van 4 jaar tot 8 jaar
behoefte hebben aan deze vorm van jeugdwerk. We organiseren onze club in samenwerking
met de Kingsclub.
We organiseren tijdens het winterwerkseizoen elke derde woensdag van de maand een
middagprogramma in Stjäävelin, dat bestaat uit het samen zingen van liedjes en het vertellen
van een Bijbelverhaal, poppenkast, het maken van een creatief werkje.
Na de poppenkast zoeken we een rustige ruimte zodat er niet teveel prikkels binnen komen.
Vanuit de commissie anders begaafden krijgt de Parels namen binnen. Dit jaar was er 1
jongen die deelnam aan de club.
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 basisschool De
Tweeklank en het laatste gedeelte van het jaar in de Aakerk i.v.m. een verbouwing in de
school. Daar organiseren we een open avond voor alle kinderen. De invulling wisselt tussen
een spel en knutselopdracht.
Zo hebben we dit jaar Bingo gespeeld en geknutseld.
We bidden voor onze kinderen, praten met hen en zijn samen gezellig bezig. Voor komend
seizoen willen we hier een spiegelverhaal aan toevoegen. Dit zal over normen en waarden
gaan en een aanleiding om tijdens het knutselen met de kinderen over in gesprek te gaan. We
proberen met ouders in contact te komen. We hopen dat we zo de liefde van Jezus door
kunnen geven en dat de kinderen/ouders, vroeg of laat, toch bij Jezus zullen komen. We
krijgen van de ouders en kinderen veel waardering dat we iets leuks doen met de
kinderen. Elke clubavond zijn er tussen de 20 en 25 kinderen.
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Jeugdclub Mirjam
Wij zijn Jeugd club Mirjam, we zitten in het gebouw achter de Pollen kerk. Komen daar elke
maandag van 18.30 t/m 19.45 samen. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn er dan, we zitten
allemaal bij elkaar in een kring. Dit jaar is het groepje iets kleiner dan andere jaren, maar net
zo gezellig. We beginnen de avond met gebed en een mooi Bijbelverhaal, daarna zingen we
nog een aantal mooie liederen. Dan beginnen we met het tweede gedeelte, een leuk werkje
maken. Knippen of plakken met papier, of lekker timmeren en zagen met hout!
Jongensclub Benjamin
De jongensclub Benjamin komt elke vrijdagavond (tijdens het winterseizoen) in een
gemoedelijke sfeer van 18.30 tot 19.45 bij elkaar in Stjäavelin om met elkaar, verdeeld in 3
leeftijdsgroepen (3-4, 5-6, 7-8), beginnend met gebed en een stukje uit de Bijbel te lezen.
Daarna bespreken we kort wat we gelezen hebben. Dan gaan we verder met het werkstukje.
Elke leeftijdsgroep maakt iets anders, van kleuren in de jongste groep tot meer moeilijkere
werkstukken in de oudste groep. We sluiten de avond weer af met gebed. De sfeer is over het
algemeen prima, er mag veel, maar wanneer het te bont wordt moet er geluisterd worden. We
merken wel dat er elk jaar minder jongens komen.
Meisjesclub de Rankjes
We willen de meisjes het evangelie doorgeven, door middel van een Bijbelverhaal.
De verhalen die we vertellen komen uit de map HGJB-kinderwerk voor clubs. In deze map vind
je afwisselende kinderwerkprogramma's die erop gericht zijn kinderen dichter bij God te
brengen. De onderwerpen zijn erg verschillend, ze komen vanuit het oude en nieuwe
testament. We werken ook met Clik, Clik is helemaal een eigen kinderclubblad - voor op de
club én thuis! Je vindt in Clik pagina's die je samen op club kunt gebruiken: 'Voor op de club'.
Op deze clubpagina's staan bijvoorbeeld een Bijbelstudie, doe-opdrachten voor tijdens de club
en puzzels. Meestal wordt er in het programma in de map ook verwezen naar deze pagina's.
Daarnaast vind je pagina's die kinderen thuis lekker kunnen lezen. Daarboven staat: 'Voor
jezelf'. Doordat ze dit boekje ook mee naar huis nemen hopen we dat er in het gezin ook
gepraat wordt over de thema’s die we behandelen op de club.
We beginnen de avond met zingen, de meisjes zingen dan liedjes uit de bundel op toonhoogte.
Soms leren we de kinderen ook nieuwe liedjes, maar ze mogen ook zelf vertellen welk liedje
ze willen zingen.
Na het zingen komt er een gebed en dan begint het Bijbelverhaal. Iedere leidinggevende vertelt
op haar eigen manier dit verhaal. Er kan vooraf al een kleine inleiding worden gegeven, door
middel van een spel of vragen. Na het verhaal wordt er over gepraat wat er belangrijk was en
wat er mee gedaan kan worden door de kinderen zelf. Het tweede gedeelte van de avond richt
zich op de gezellige en creatieve kant van de meisjes. De meisjes maken dan leuke werkjes,
zoals een tasje versieren, of het maken van zeepkoorden en kaarten. Af en toe worden er
spelletjes gespeeld, vooral bingo vinden de meeste meisjes leuk.
Elke avond wordt afgesloten met gebed, dit doet ook iedere leidinggevende op haar manier,
of er wordt samen het onze Vader gezongen.
In het winterseizoen geven we club voor meisjes van groep 3 t/m groep 8 op de maandagavond
of dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur.
De club vindt plaats op vier locaties, namelijk maandag in de Rehobothschool en in Stjäävelin.
Op dinsdag in de Elthetoschool en de Shalomschool. Elke locatie heeft twee groepen, een
groep voor de meisjes uit groep 3 en 4 en een groep voor de meisjes uit groep 5 en 6. Dit doen
we, zodat de meisjes op een eigen niveau het verhaal horen en de werkjes maken.
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VakantieBijbelWeek
In de eerste week van de zomervakantie is de VakantieBijbelWeek georganiseerd voor
ongeveer 400 kinderen. Het thema dit jaar was ‘Zoek het uit!’. 's Morgens was er van 10.00
uur tot 12.00 uur de kinderclub, waar een Bijbelverhaal werd verteld, werd gezongen en
geknutseld. 's Middags waren er verschillende programma's zoals een jongens- en
meidenmiddag en een armybootcamp. Als afsluiting was er op zondag op de verschillende
locaties een afsluitingsdienst, waarbij we met de hele gemeente terugkeken op een mooie
week.
De locaties waar we VakantieBijbelWeek hebben gehad zijn:
• Stjäävelin, Krijgerstraat 57, Vriezenveen.
• De Shalom, Zicht 2, Vriezenveen.
• Buurthuis Westerdok, Sportlaan 1, Vriezenveen.
• Aakerk, Albardastraat 14, Aadorp (met een extra groep voor anders begaafden)
• Basisschool ‘de Pölle’, Oude Hoevenweg 97, de Pollen.
• Westerkerk (tienertent), Kanaalweg Zuid 7, Vriezenveen.

Praise 4 kids
Ook het afgelopen jaar heeft Praise4Kids 2 kinderpraises georganiseerd.
De commissie is aangevuld met nieuwe enthousiaste leden en de praises kunnen weer
voortgezet worden. Kinderen en ouders zijn erg enthousiast over de steeds vernieuwde
kinderpraise. Vooral kinderen van de onderbouw vinden het leuk om te komen. Er komen elke
praise rond de 250/350 bezoekers. We hopen op Gods onmisbare zegen om de kinderen, die
soms niet kerkelijk zijn, over de liefde van God te mogen vertellen en een feestje te vieren in
de kerk voor Hem!
Kinderoppas
Deze club is in dit jaarverslag deels opgenomen. Dit omdat de kinderoppas iedere zondag in
iedere kerk op zijn eigen manier verloopt. Het doel is om de kinderen van 0-4 jaar een fijne tijd
te geven in de tijd dat de ouders/verzorgers in de kerk zijn. Het is per kerk verschillend of de
kinderen al dan niet voor de zegen terug in de kerk komen. Dit is afhankelijk van de wijk waar
de kerk in staat. Ook op de kinderoppas wordt het evangelie doorgebracht aan de hand van
bijbelverhalen, boekjes, liedjes en kleurplaten.
Kindernevendienst
Per kerk is het verschillend welke leeftijdscategorie naar de kindernevendienst gaat. Tijdens
de preek mogen de kinderen naar de eigen ruimte, waar ze een verhaal horen en een werkje
maken. Op deze manier wordt het evangelie op eigentijdse wijze overgebracht op de kinderen
en krijgen ook zij de waardevolle woorden uit Gods woord mee. Niet alleen komt het evangelie
door een bijbelverhaal over op de kinderen, er wordt vaak ook een werkje gemaakt. De
kindernevendiensten worden gehouden aan de hand van een thema uit de methode ‘vertel het
maar’ van de HGJB.
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.
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De kindernevendienst is iedere zondag tijdens de ochtenddienst voor kinderen van groep 1
t/m 3. Zij gaan naar de nevendienst na het lied voor de preek en komen terug na de preek
tijdens de collecte, voor het laatste lied. De lantaarn van de kindernevendienst, ‘Het Licht’,
wordt meegenomen door een kind, liefst voorop in de stoet, naar hun eigen dienst en bij
terugkomst terug gezet op de avondmaalstafel.
De leiding volgt wekelijks de verhaallijn van Stichting “Vertel het Maar” via
www.vertelhetmaar.nl met een bijbehorend werkje. Voorafgaand aan de dienst wordt een
voorbeeldwerkje overhandigd aan de predikant om dit mee te nemen in zijn praatje met de
kinderen voordat zij naar de nevendienst gaan. Er wordt gezongen, vertelling, gebed. Waarbij
het belangrijk is dat de kinderen in hun eigen woorden het evangelie horen en het beter kunnen
begrijpen en onthouden.
De Bouwsteen
De Bouwsteen is in 2018 vervallen.
Next Door
De kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen tijdens de dienst na het lied voor de preek naar
Next Door. Dit is één keer per maand, de kinderen komen dan samen in CCK2. Hier wordt een
bijbelverhaal verteld en daarna een werkje of een spel gedaan.
Tijdens doopdiensten wordt er samen met de dienstdoende diaken een doopkaars aan de
paaskaars aangestoken en uitgereikt aan de doopouders.
De predikant geeft daarbij uitleg.
Jaarlijks wordt het kerstproject van St. Vertel het Maar georganiseerd.
Jaarlijks wordt er een paasattentie uitgereikt op Eerste Paasdag aan de kinderen in de
ochtenddienst.
Basis Catechese
De basiscatechese is er voor alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 in wijk midden, west en zuid.
De kinderen komen in groepjes samen bij een vrijwilliger thuis. Deze vrijwilliger neemt het
groepje kinderen mee in een bijbelverhaal en aan de hand van uitdagende vragen wordt het
evangelie overgebracht en krijgen de kinderen op eigen niveau een voorproefje van de mentor
catechese.
Het afgelopen seizoen (2018-2019) zijn er ongeveer 50 kinderen naar de basiscatechisatie
geweest. 22 op maandagmiddag verdeeld over 3 groepen en 28 op dinsdagmiddag verdeeld
over 5 groepen.
Omdat er bij de start van het seizoen nog niet voldoende leiding was zijn er 2 groepen later
gestart. Vanaf begin november zijn alle 50 kinderen gestart in een groepje bij iemand thuis.
We hebben net als andere jaren gebruik gemaakt van de methode ‘Basics’ van JOP.

Mentor Catechese
De mentor catechese is voor tieners vanaf de middelbare school. Op twee avonden in de week
wordt er samen een openingspraatje gehouden. Vervolgens gaan de tieners in eigen groepjes
uit een om samen met een mentor te praten over het thema. Dit zijn drukbezochte avonden
en vooral de persoonlijke touch maakt dat er veel tieners komen.
Het afgelopen seizoen (2018-2019) zijn er ongeveer 93 kinderen naar de mentorcatechisatie
gekomen. 24 op de maandag avond, verdeeld over 3 groepen. 59 op de dinsdagavond
verdeeld over 7 groepen. Dit jaar zijn er ook 10 kinderen op de vrijdag ingedeeld.
3 mentoren hebben aangegeven graag te willen stoppen als leiding.
Alle mentoren hebben dit jaar weer gebruik gemaakt van de methode ‘Follow Me’ van HGJB.
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Catechese
Wijk Oost heeft eigen catechesatie groepen vanaf de middelbare school. Hier wordt op
maandag of dinsdagavond aan de hand van een werkboek samen met de dominee het
evangelie overgebracht. Het is per jaar afhankelijk welke groepen er zijn. Dit jaar waren er 3
groepen en een belijdenisgroep onder leiding van de wijkpredikant Ds. Prins.
Tienerclub Spirit
De tienerclub is speciaal voor tieners tussen de 12 en 15 jaar oud.
Het bestaat al meer dan 25 jaar en brengt veel tieners samen om lekker te ontspannen en
meer te leren over God het geloof.
Iedere vrijdagavond komen we samen van 19.00 – 20.15 uur. De avonden bestaan vaak uit
veel te gekke spellen en opdrachten. Ook horen tieners de “preek van de week” waarin dieper
wordt ingegaan op een bepaald thema. Na 20.15 uur is iedereen vrij om nog even lekker na
te chillen in Flame. Hier is iedereen dan ook graag bij, want aan frituurhapjes ontbreekt het
vaak niet.
Over het seizoen verdeeld hebben we ook een aantal speciale avonden, waarbij te denken
valt aan schaatsen, zwemmen en bingo spelen met de bejaarden in de Vriezenhof. Ook
hebben we weer een special diner georganiseerd.
Vorig jaar zaten we met een opkomst van 15 tieners. Dit jaar 2018/2019 zitten we gemiddeld
ook op 15 a 20 tieners en het is iedere week weer erg gezellig en een leuke groep! Afgelopen
seizoen bestond het merendeel van de groep uit jongens, voorgaande jaren was dit juist
andersom en waren er voornamelijk meisjes.
De tieners van de tienerclub vinden het erg gezellig om na afloop bij Flame te blijven hangen.
Dit is voorgaande jaren ook wel anders geweest mede doordat het verschil tussen de “Flame”
jonger en de jongeren van de tienerclub erg groot was.
Flame-ON
Flame-ON iedere 1e zaterdag van de maand van 19.45 tot 22.15 uur in Flame!
Flame-ON wordt op elke 1e zaterdag van de maand gehouden. Het begint om 19.45 in Flame.
We proberen elke avond een leuke invulling te geven, een klein stukje Bijbelstudie met daarna
een leuk, creatief of lekker gedeelte. Iedereen is vrij om deel te nemen aan de activiteit die er
georganiseerd wordt. Dus niets moet maar alles mag! Heb je zin om gewoon lekker te chillen
dan kan dat natuurlijk ook! Wel doen we eerst samen de Bijbelstudie. Hier moet iedereen aan
mee doen. Verder zorgen we altijd voor iets lekkers en wat te drinken. Rond 22.15 is het
afgelopen. Voor deze leuke avond vragen we geen contributie, wel vragen we een vrije gift
voor de onkosten. We vinden het fijn dat we met deze avond de jeugd een leuke plek kunnen
bieden waar ze samen kunnen komen met vrienden en ook hier het woord van God
meekrijgen. Door deze avond hopen we de banden te versterken en zo elkaar en God beter
te leren kennen. Een perfecte combinatie dus: én een super gezellige avond én samen bouwen
aan ons geloof!
Na afloop van dit seizoen is er in overleg met de tieners besloten om te stoppen met FlameON, voornamelijk door de lage opkomst. Ondanks deze lage opkomst hebben we toch een
leuk seizoen gehad waarin we goede gesprekken hebben gehad met de tieners over het geloof
en de andere dingen die ze bezig houden.
We hopen dat de jongeren hun weg vinden bij de andere clubs en activiteiten die worden
aangeboden binnen onze gemeente zoals Flame en SJ.
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Stjäävelin Junior
“Samenkomen met leeftijdsgenoten in een veilige omgeving om met elkaar op te trekken, te
ontspannen en gesprekken te voeren, waardoor vriendschappen ontstaan en worden
onderhouden.”
Stjäävelin Junior (SJ) organiseert activiteiten voor jongeren om hen met elkaar in contact te
brengen. SJ wil jongeren in een veilige omgeving ontspanning bieden, waarbij het van belang
is dat iedereen zichzelf kan zijn. De drie kernwoorden van SJ zijn: “Samenzijn, Ontspanning
en Vriendschap” met het christelijk geloof als fundament.
Eens per maand wordt er op zaterdagavond een activiteit georganiseerd, te denken valt aan
kanoën, zwemmen, dropping, bowlen, etc. De activiteiten worden georganiseerd voor
jongeren van 12 tot en met 15 jaar. De zaterdagavond begint met een korte christelijke opening
door de leiding, bijvoorbeeld door het lezen uit de Bijbel of het vertellen van een persoonlijk
verhaal. Daarna wordt de avond verder gevuld met de activiteit.
Jaarlijks wordt in de herfstvakantie door SJ een 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 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.
Let’s Cloud
Let's Cloud is een initiatief van en voor 16+'ers met als doel om samen te leren over God en
daarbij een gezellige avond met elkaar te hebben. In 2018 is gebleken dat het organiserende
team geen mogelijkheden meer had om de organisatie verder op zich te nemen. Er wordt
geïnventariseerd of er behoefte is naar een dergelijke invulling van de zaterdagavond onder
16+’ers.
JV (Jeugdvereniging Psalm 119:9)
De JV is er voor 16+ en heeft als doel om aan je geloof te bouwen. Dit gaat in een ontspannen,
gezellige sfeer waar moeilijke onderwerpen en lastige vragen niet uit de weg worden gegaan.
Op zondagavond komen we samen om een (zelf gekozen) thema te behandelen. Dit kan door
het thema in te leiden door één van de jongeren of door een gastspreker. Vervolgens praten
we door in groepen aan de hand van vragen of stellingen. In de (ruime) pauze is er chips,
koek, zelfgebakken taart en drinken en wordt er gezellig bij gekletst. We komen 3 keer per
maand op zondagavond samen in Flame van 18:30 tot 20:30. Als we zin hebben, zitten we
daarna nog samen bij iemand thuis. Als er een jeugddienst is, gaan we daar naar toe. We zijn
een open groep, waarbij je makkelijk als vriendengroep of als individu kan aansluiten. Naast
de zondagavonden organiseren de jongeren zelf een aantal stoere activiteiten per jaar zoals:
lasergamen, escape room, samen koken, opwekking en niet te vergeten het jaarlijkse kamp!
Dit jaar hebben we als leiding en bestuur samen met Wijk Next de invulling van de zondag
avonden en de wisselende opkomst geëvalueerd. We zien dat naast de JV in toenemende
mate kwalitatief goede alternatieven beschikbaar zijn gekomen die onze jongeren ook erg
interessant vinden (Big event, Transformed, jongerendiensten Ichtus Wierden,Cross Over,
etc). We merken dat deze samenkomsten 'concurrerend' werken met de JV avonden. Het
vereniging-denken raakt verder op de achtergrond en wordt niet meer 'herkend' door onze
12

jeugd; deze zijn veel meer gericht op events. Er is een proces gestart waarbij we nadenken
met Wijk Next en de jongeren om te onderzoeken welk invulling eventueel beter aansluit bij de
beleving van de tijd. Het plan is de uitkomst hiervan volgend seizoen in te voeren.

Jaarverslag Jongerendienstcommissie 2018
De Jongerendienstcommissie organiseert één keer in de maand jongerendiensten in de Grote
Kerk. Deze jongerendiensten richten zich op het bereiken van (rand)kerkelijke jongeren,
hoewel de bezoekers alle leeftijden hebben.
De middag voor elke dienst komt de commissie bij elkaar om bij te praten en om de dienst
voor te bereiden. Elk lid vertelt over hoe het met hen gaat en waar ze zich in die periode mee
bezighouden. 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;
- Brainstormen over het logo;
- 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.
Aan het begin van 2018 hebben we een voorzitterswisseling gehad. Ruth van Egmond en
Moniek Zomer, de vorige voorzitters, hebben hun taken als commissielid neergelegd. Elise
Klinkien en Nienke Koerssen zijn daarom vanaf januari 2018 voorzitters van de commissie.
Twee leden zijn in 2018 gestopt, maar we hebben 5 nieuwe leden mogen verwelkomen.
In 2018 hebben we weer veel mooie diensten mogen organiseren. Ook hebben we een
toerustingsweekend gehad, onder leiding van Thomas en Gineke Abbes. Het weekend werd
gehouden van zaterdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag 14.30 uur. We hebben
gesprekken gevoerd, aan teambuilding gedaan, samen gegeten en spelletjes gedaan. Gineke
verzorgde de toerusting; we kregen informatie over discipelschap en over wat dat inhoudt. Ook
hebben we in tweetallen gewandeld, waarbij we gespreksvragen meekregen over het geloof.
Ten slotte hebben we nagedacht over wat het evangelie voor ons allen persoonlijk inhoudt. Dit
hebben we ook opgeschreven.
Na afloop van het weekend is er voor ieder commissielid een boekje besteld, om door te
denken over het weekend. Deze zijn betaald met het ontvangen geld van het Akkerfonds.
We hebben het toerustingsweekend als zeer leerzaam en opbouwend ervaren. Ook in de
komende jaren staat het weekend op de planning.
Daarnaast gaan we elk jaar met elkaar naar Opwekking, zo ook in 2018. We zijn samen naar
diensten geweest, we hebben samen gekookt en gegeten, muziek gemaakt en spelletjes
gedaan. Een ontzettend leuk en gezellig weekend, waarin we meer over God en elkaar hebben
mogen leren.
Eén keer in het jaar wordt er een gezellige avond georganiseerd en in juni 2018 hebben we,
ter afsluiting van het seizoen, samen gebarbecued. De Jongerenband was hierbij ook
uitgenodigd.
Voor 2019 hebben we het lanceren van een nieuw logo op de planning staan en we zijn bezig
met het schrijven van een nieuwe missie en visie. Daarnaast zijn we erg enthousiast om ook
dit jaar weer mooie, aansprekende diensten te organiseren tot eer van God.
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2.2 Deelnemers / Vrijwilligers gericht jeugdwerk
Uit de tabellen in bijlage II kun je aflezen hoeveel deelnemers er per activiteit bereikt werden
en hoeveel vrijwilligers bij het gerichte jeugdwerk betrokken waren.

2.3 Open jeugdwerk
Flame
Jongerencafé Flame is een inloopcafé voor jongeren tot 23 jaar woonachtig in de gemeente
Twenterand. Het is de bedoeling dat het jongerencafé Flame een ontmoetingsplek is voor
jongeren, een plek waar zij vrienden mogen ontmoeten en anderen mogen leren kennen. Een
plek die vertrouwd is, veilig is en waar een gezellige sfeer hangt. Flame is op de
maandagavond en dinsdagavond geopend van 20.00 uur tot 22.00 uur & op vrijdagavond van
20.30 uur tot 23.00 uur.
Het streven is om een band op te bouwen met de jongeren, zodat wij hen kunnen
ondersteunen in hun proces zichzelf te ontdekken. Ook kunnen wij als laagdrempelige inloop,
jongeren ondersteunen in lastige situaties. Op deze manier kunnen wij eventuele problemen
bij jongeren signaleren, hulp bieden en waar nodig samen met de jongere te kijken of er
eventueel andere hulpverlening nodig is.
De groepen die aanwezig zijn in Flame, zijn diverse groepen. Enkele jongeren uit deze
groepen hebben geen gemakkelijk dagelijks leven en lopen vast in verschillende
maatschappelijke onderdelen. Het komt voor dat jongeren ongewenst gedrag vertonen, maar
wij kijken verder dan het ongewenste gedrag. Wij leren met elkaar te kijken wat de jongere
nodig heeft. Vanuit onze christelijke visie kijken wij als het ware met de bril op van Jezus: Wij
kijken met liefde naar deze jongeren, zonder te oordelen. Wij accepteren de jongeren om wie
ze zijn en willen hen kennis laten maken met de liefde van Jezus Christus.
Het afgelopen jaar zijn wij bezig geweest om te kijken wat de jongeren in Vriezenveen nodig
hebben. Wij zagen het aantal jongeren die aanwezig waren in de inloop teruglopen. We
hebben gesproken met jongeren uit Vriezenveen, gesproken met ouders, gesproken met
vrijwilligers om te kijken waar deze vermindering van het bezoek vandaan kwam. De
ontdekkingen die we hebben gemaakt hebben wij besproken in onze Flame vergadering. We
hebben de focus gelegd om drie facetten: ouderavonden, activiteiten en de inrichting van
Flame. Met deze drie groepen zijn we van start gegaan en hebben gemerkt dat het effect heeft
dat de jongeren, de ouders en anderen Flame beter leren kennen en weten wat we doen. Dit
heeft ertoe geleid dat er weer een actieve groep tieners aanwezig is op de vrijdagen in Flame.
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.
Afgelopen jaar stond het thema ‘ back tot he line’ centraal. We hebben gekeken naar het thema
grenzen aangeven. Wanneer geef je aan dat iets teveel voor je is, wanneer is iets ‘normaal’
en wanneer is iets een risico voor jongeren. We hebben met de jongeren een krans gelegd
tijdens de dodenherdeking op 4 mei in Vriezenveen. Daarnaast hebben we ook een avond
gehouden in samenwerking met de organisatie Waypoint. Tijdens deze avond stond het
gedeelte middelengebruik centraal. Wat weten de jongeren van middelgebruik en wat doe je
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als je wat krijgt aangeboden van één van je vrienden. Ook dit had weer te maken met het
thema ‘back tot he line’, om de jongeren te leren hoe zij hun grenzen kunnen aangeven in
verschillende situaties.
Young Leaderz
Young Leaderz is een project in Twenterand waarbij jongeren leren hun
leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Wanneer jongeren een leuke activiteit willen
organiseren in Twenterand, kunnen jongeren zich bij één van de trainers aanmelden. Rianka
is één van de Young Leaderz trainers van de gemeente Twenterand. Samen met de trainer
ontwikkelen de jongeren een activiteit en maken zij een plan. Als dit plan wordt goedgekeurd
door de gemeente Twenterand, kunnen de jongeren subsidie ontvangen voor de activiteit! Dit
betekent dat de jongeren de activiteit niet zelf hoeven te bekostigen. Tijdens dit project volgen
jongeren een training, in deze training leren jongeren hoe ze activiteiten kunnen organiseren,
leren ze hun kwaliteiten beter kennen en leren ze hoe ze leiding kunnen nemen. Het levert de
jongeren een leuke activiteit op, een leerzaam traject en een certificaat op. Dit certificaat kan
voor de jongeren van belang zijn voor hun vervolgopleiding of bij het solliciteren voor een
bijbaan. Een mooie kans om de jongeren een activiteit te laten organiseren die zij leuk vinden,
waarbij ze een hoop kwaliteiten en talenten zullen ontwikkelen!

2.4 Deelnemers / Vrijwilligers open jeugdwerk
Uit de tabellen in bijlage III kun je aflezen hoeveel deelnemers er per activiteit per keer
aanwezig waren en hoeveel vrijwilligers bij het open jeugdwerk betrokken waren.
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3. Jaarverslag van de jeugdwerkcoördinator
Na 1,5 jaar uit de running te zijn geweest door een whiplash, ben ik vanaf maart weer
begonnen met het opbouwen van mijn werkzaamheden binnen Wijk Next. Vanaf de zomer
werk ik weer 12 uur per week, dat is 50% van mijn eerdere uren.
Binnen het jeugdwerk staat discipelschap centraal. Mijn hoofdtaak is dan ook om het proces
van discipelschap steeds verder uit te breiden, door middel van toerusting en training.

Jeugdambt
s-dragers
Vrijwilligers
Kinderen en
jongeren

Hierbij werken we in drie cirkels. Vanuit
de jeugdambtdragers, door naar de
leiding om vervolgens de kinderen en
jongeren te bereiken.
In september zijn we gestart met een
trainingsetmaal met het AB.
Ook in de tweede cirkel zijn al mooie
stappen gezet. Zo is er weer een
Awaken training geweest en hebben
verschillende
groepen
een
trainingsavond of -weekend op maat
gehad.

Daarnaast heb ik voor het eerst de Basistraining Discipelschap gegeven. In het najaar heeft
de eerste groep de training gedaan. Vanuit deze groep zijn er twee personen opgestaan om
de training te leren door te geven. Op dit moment zijn er twee nieuwe groepen gestart.
Naast de discipelschapstraining hebben we binnen het jeugdwerk afgelopen jaar een leerlijn
ontwikkeld. Door de leerlijn willen we meer impact hebben op de kinderen en jongeren in het
jeugdwerk. De leerlijn is onderdeel van de discipelschapstraining. En vandaaruit hopen we dat
deze steeds meer vorm gaat krijgen binnen de clubs.
We zitten dus volop in het proces van groeien in discipelschap. Een mooi proces, waarin
mensen onderweg zijn, tegen dingen aanlopen, nieuwe inzichten opdoen, nieuwe stappen
zetten, falen, maar ook de overwinning vieren. Ze leren God en zichzelf kennen. En ontdekken
hoe ze onderdeel kunnen zijn van het proces van vermenigvuldiging. Ieder op zijn eigen plek,
met de talenten die God gegeven heeft.
Zo zijn we stapje voor stapje aan het proces van discipelschap binnen het jeugdwerk aan het
bouwen. Met als doel dat meer en meer kinderen en jongeren het Koninkrijk van God leven én
beleven! We blijven op weg, vertrouwend op God en afhankelijk van Hem. Wij ontvangen
kracht om te mogen planten en water te geven, maar het is God die het laat groeien en bloeien!
Gineke Abbes
Jeugdwerkcoördinator wijk NEXT
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4. Jaarverslag van de jongerenwerker
Terugkijkend op het jaar 2018 hebben we weer een heel divers jaar achter de rug. Begin 2018
was het een spannende start aangezien we druk in de jongerenwerkersherziening bezig
waren. Hier heeft veel tijd in gezeten en daarin hebben de vrijwilligers ontzettend goed
volgehouden! Ook zij merkten dat het jongerenaantal terugloop en de ‘slechte naam’ van
Flame steeds meer naar voren kwam. We hebben met elkaar gekeken hoe het komt dat deze
slechte naam is ontstaan en wat wij eraan kunnen doen om deze slechte naam kwijt te raken.
Flame is immers een veilige plek voor jeugd, een plek waar wij er zijn voor onze jeugd, een
plek waar ouders hun kinderen veilig naartoe kunnen sturen etc. Tijdens de vergaderingen
kwamen we erachter dat we via verschillende wegen de jeugd weer kunnen bereiken. We
hebben bedacht om allereerst ouderavonden te organiseren. Ouders moeten namelijk het
vertrouwen hebben dat Flame een veilige plek is, een plek waar ze hun kind gerust naartoe
kunnen sturen. Deze eerste ouderavond is geweest en er zullen meerdere avonden komen.
Ouders waren enthousiast en we hebben gemerkt dat gesprekken met ouders helpend zijn.
Ook hebben we bedacht om elke vrijdagavond een activiteit aan te bieden aan de nieuwe
groep jongeren. Een band opbouwen, het aanbieden van activiteiten en het ‘er zijn’ is helpend
om jongeren te trekken. Daarin ligt een plan klaar en zullen we het komende jaar weer verder
ontwikkelen. Ook hebben we gekeken of wij in Flame alles hebben wat de jongeren van nu
gebruiken. In gesprek met de nieuwe groep zijn er ideeën ontstaan. Wij willen namelijk graag
dat de jeugd hierin zal meedenken, om hen een stuk verantwoordelijkheid te geven.
De start van 2018 was voor mij als jongerenwerker pittig. De onderhandelingen met de
gemeente Twenterand hebben mij veel positieve energie gekost. Ook merkte ik dat ik minder
tijd kon steken in het enthousiasmeren van de vrijwilligers en het organiseren van activiteiten.
Ik was blij toen ik weer meer tijd had om als team weer samen konden optrekken, ons konden
herpakken en nieuwe, mooie ideeën hebben ontwikkelt. Het is geweldig om te zien dat er een
groep vrijwilligers is met een groot hart voor de jeugd van Vriezenveen. We gaan er weer
tegenaan met elkaar en hebben een mooie nieuwe groep om weer verder te bouwen aan de
toekomst van onze jeugd.
Rianka Bekendam,
Jongerenwerker wijk Next
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5. Jaarverslag Jeugddiaconaat
Met dat wijk Next is ontstaan is er ook nieuw leven in het jeugddiaconaat geblazen. Het
jeugddiaconaat is in samenspraak met de jeugdwerkcoördinatoren en andere
commissies/wijkkerkenraden zoekende naar de juiste invulling. Het afgelopen jaar heeft het
jeugddiaconaat meegedacht over de leerlijn voor de jeugd en de plek van het jeugddiaconaat
daarin. In het komende jaar willen we een verdere invulling geven aan deze plek. De basis
voor het geheel is de visie van wijk Next en gaat hand in hand samen met de visie van de
diaconie van Hervormd Vriezenveen:
“Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt
gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”
Mat. 25v.40
Van hier uit heeft de jeugddiaconie de volgende missie & visie:
Missie: De jeugddiaconie wil dat jongeren zich bewust zijn vanuit de liefde van Christus
en zoals Christus ons liefheeft, de naaste lief te hebben.
Visie: De jeugddiaconie wil dat jongeren diaconaal bewust worden en actief betrokken
zijn bij het (jeugd)diaconaal werk.
Daarbij is ons doel dat jeugddiaconaat vormgegeven wordt voor én door jongeren.
Als jongeren hun diaconale roeping vorm gaan geven zien we de visie van wijk NEXT tot uiting
komen. Jongeren gaan dan het Koninkrijk van God léven en béleven.
Het jeugddiaconaat bestaat uit de jeugddiakenen uit elke wijk en jongeren uit elke wijk. In
december 2018 zijn de jeugddiakenen:
•

De heer Cees van den Hil: jeugddiaken wijkgemeente Oost;

•

Mevrouw Mariska Scherphof: jeugddiaken wijkgemeente Midden;

•

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

De jeugdambtsdragers komen één keer in de twee maanden bij elkaar in het AJO (Algemeen
Jeugdambtsdragers Overleg). Dit is om de onderlinge communicatie te bevorderen en om het
proces van discipelschap verder vorm te geven. De jeugdambtsdragers worden toegerust en
getraind in het proces van discipelschap en leveren zelf ook weer op diverse manieren een
bijdrage aan het vormgeven van het proces van discipelschap.
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Bijlagen

Bijlage I: Bestuurssamenstelling Wijk Next op 31-122018
Naam

Functie

R. Keus

Voorzitter

DB- of
AB-lid
DB

A. Keus
J. Toeters-Jansen

Secretaresse
Penningmeester

DB
DB

A. Scherphof-Sanderman

Bestuurslid

DB

M. (Martijn) Scherphof

Jeugdouderling

AB

N. Koerssen

Jeugdouderling

AB

B. Bolte

Jeugdouderling

AB

R. Prinsen-Hesselink

Jeugdouderling

AB

M. Volkerink-Teunis

Jeugdouderling

AB

L. Rink

Jeugdouderling

AB

B. Sportel

Jeugdouderling

AB

J. Waterink-Meijerink

Jeugdouderling

AB

M. (Mariska) Scherphof

Jeugddiaken

AB

C. van den Hil

Jeugddiaken

AB

L. Koerssen

Notuliste

AB

D. Timmerman

Jeugdouderling

AB

G. Abbes

Jeugdwerkcoördinator

DB

T. Abbes

Vervangend jeugdwerkcoördinator

DB

R. Bekendam

Jongerenwerker

DB

Ds. R.J. Kranen

Predikant

AB

Adviserende leden
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Bijlage II: Aantallen gericht jeugdwerk

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

Aantal
deelnemers
10-15
1
20-25
15
30
55
400
*
*
*
*
50
93
45

Frequentie Vrijwilligers Verantwoordelijke
Jeugdouderling
Maandelijks 2/3
Mirna Volkerink
Maandelijks 1
Mirna Volkerink
Wekelijks
5
Mirna Volkerink
Wekelijks
2
Martijn Scherphof
Wekelijks
12
Dannis Timmerman
Wekelijks
16
Rianne Prinsen
Jaarlijks
*
DB
Kwartaal
*
Rianne Prinsen
Wekelijks
*
Martijn/Rianne/Mirna
Wekelijks
*
Martijn/Rianne/Mirna
Maandelijks *
Rianne Prinsen
Wekelijks
10
Bart Sportel
Wekelijks
13
Bart Sportel
Wekelijks
1
Niels Koerssen

15-20
5-8
30
0
6-20

Wekelijks
Maandelijks
Maandelijks
Kwartaal
Wekelijks
Maandelijks

12
5
11
/
/
15

Vacant
DB
Niels Koerssen
Niels Koerssen
Bert Bolte
Bert Bolte
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Bijlage III: Aantallen open jeugdwerk

Flame
Leefstijl
Young Leaders

Aantal
deelnemers
20
25
/

Frequentie Vrijwilligers Verantwoordelijke
Jeugdouderling
Wekelijks
14
3x / jaar
14
DB
/
/
DB
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