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Nieuwe kansen, nieuwe stijl
OK. Dit wordt even wennen. Een nieuwsbrief die er anders uitziet dan
jullie van ons gewend zijn. En dat na zo'n lange tijd van relatieve
radiostilte.
Maar nu is het tijd om die stilte te doorbreken en weer wat (meer) van
ons te laten horen en zien.
Want veel is anders. De nieuwsbrief is anders, de website is anders en
het team is anders. Daarover lezen jullie in deze nieuwsbrief uiteraard
meer.

Maar niet alles is anders.
Er is natuurlijk ook veel hetzelfde gebleven.
We heten nog steeds Young Life en aan onze visie en missie is ook bar
weinig (zeg maar gerust niks) veranderd.
Mochten jullie dat vergeten zijn; we vinden nog steeds dat iedere
jongere de gelegenheid moet krijgen om Jezus te ontmoeten en te
volgen. En we willen dat blijven doen door Jezus aan hen te
introduceren en hen te helpen in hun geloofsgroei.
Dat doen we, net als voorheen, met (jong) volwassenen die jongeren
opzoeken op de plaatsen waar zij zijn en hoe zij zijn. Door tijd met hen
door te brengen en zo een echte vriendschap met hen op te bouwen.

Door in jongeren te geloven en hen onvoorwaardelijk lief te hebben.
Door als Jezus voor hen te zijn.
Dat is niet veranderd. Maar dit is een nieuwsbrief en nieuwsbrieven
gaan nu eenmaal niet over zaken die hetzelfde zijn gebleven.
Nieuwsbrieven brengen nieuws. En aan nieuws geen gebrek.
Lees dus vooral verder als je wilt weten wat de ontwikkelingen zijn. Dan
beloven wij dat we jullie niet meer zo lang laten wachten op een nieuwe
update. Want Young Life NL is in beweging en dat moest voorlopig
maar zo blijven ook.
Veel leesplezier en Gods zegen!
Peter-Jan den Boer

Check onze nieuwe Website!
Niet alleen de nieuwsbrief is anders, ook onze website heeft een metamorfose
ondergaan. De inhoud is grotendeels hetzelfde, maar het oogt als nieuw. Verder
kunnen we hier natuurlijk een lang, wervend artikel van maken, maar het beste
is om gewoon maar zelf te gaan kijken. Dus ga naar http://www.younglife.nl/ en
ontdek het zelf!

We hopen dat de nieuwe look & feel je aanspreekt. En laat ons ook zeker weten
wat jullie ervan vinden.

Young Life on the move!
Young Life Nederland is volop in beweging.Toegegeven; naar
buiten toe hebben we ons op de vlakte gehouden, maar dat
betekent geenszins dat we stil hebben gezeten. Een (korte) update
per plaats. Hou wat dat aangaat trouwens ook onze website in de
gaten, want het is de bedoeling dat we binnenkort per plaats een
aparte stadspagina lanceren met nieuws over de lokale
activiteiten.
Dordrecht
Om bij het vertrouwde te
beginnen; in Dordrecht is na het
vertrek van Miquel & Caroline en ook Hilde & Marco zijn ermee
gestopt - een nieuw team
geformeerd. Dennis & Nicole zijn
er nog, maar zij hebben
versterking gekregen van een
groep jongerenwerkers van de
Stichting Vuur & Vlam. Meer in
het bijzonder Rob, Rachelle,
Daniël, Anneline & Adrianna. Zij
zullen op een later moment nader
aan jullie worden voorgesteld.

De kleurplaatwedstrijd die tijdens het WK voetbal op het Insula college door het
vernieuwde team van Young Life werd georganiseerd was een doorslaand succes.

Dat betekent dat het contactwerk op het Insula College, waarvan wij

even vreesden
dat het zou stoppen, 'gewoon'
door is gegaan. En met ingang van december worden ook de clubs
weer opgepakt. Weliswaar in een ietwat vernieuwd jasje, maar nog
altijd in de stijl die

Young Life kenmerkt. De vaste uitvalsbasis is Bonfire, waar sinds een
aantal weken al geregeld jongeren naartoe komen voor zogenaamde
huiswerkmiddagen onder het toeziend oog van onze vrijwilligers. En er
zijn legio plannen om de activiteiten in 2015 verder uit te breiden. Wij
houden jullie op de hoogte!

Spijkenisse
Plannen zijn er ook in Spijkenisse. Heel concreet zelfs. Het team is in
een paar maanden tijd gegroeid van 5 naar niet minder dan 9, wat voor
een prettige vibe heeft gezorgd. Die plannen moeten nog verder
worden uitgewerkt, maar de intentie is er om in de eerste maanden van
2015 een Young Life club te gaan beginnen in Spijkenisse. De eerste!
En wie weet wat er nog meer in het vat zit. Het team in Spijkenisse
bestaat nu uit Marjolein, Christina, Lyanne, Miranda, Geert-Jan,
Patrick, Marco, Rob & Peter-Jan. Voor zover nog niet bekend, zullen
ook zij in de komende tijd nader worden voorgesteld.
En verder?
Tot vorig jaar zou het bij deze twee plaatsen zijn gebleven, maar dit
jaar is vorig jaar niet. De stam die Young Life Nederland heet, telt
namelijk twee nieuwe loten! De ene heet Barendrecht en de andere
vertakking strekt zich uit tot Amsterdam-Amstelveen.
Zoals dat gaat met nieuwe loten, moeten deze eerst nog wat verder
groeien voor zij sterk genoeg zijn om blad te dragen, maar de
voortekenen zijn gunstig.
In Barendrecht is een groepje mensen enthousiast over Young Life en
zijn ze biddend op zoek naar mogelijkheden om plaatselijk invulling te
geven aan het werk van Young Life.
In Amstelveen-Amsterdam is een groepje - buitenlandse - vrijwilligers
(Tory, Lena & Matthias) aan het kijken wat zij daar kunnen doen. Allen
hebben vanuit hun verleden in hun eigen land al de nodige ervaring
met Young Life opgedaan en zijn (tijdelijk) in de regio Amsterdam
neergestreken voor studie of werk. Niet alleen zijn er serieuze plannen
om op de International School in Amstelveen te gaan starten met
contact- en clubwerk, ook in de stad Amsterdam willen we een club
gaan starten. Maar daarvoor hebben we wel hulp nodig van andere
(kerkelijke) jeugdleiders in Amsterdam & Amstelveen, dus de eerste
nadruk ligt ook daar op de uitbreiding van het team.

Shoppen & Doneren
December is voor Young Life, net als voor veel andere goede doelen, een
belangrijke maand. Een belangrijk deel van onze donaties en dus het budget

waarmee we doen wat we doen, is namelijk afkomstig van de zogenaamde
eindejaarsgiften.
December is traditioneel dan ook de maand die in het teken staat van geven.
Enerzijds geven we elkaar cadeaus tijdens Sinterklaas en/of Kerst, anderzijds
wordt de afsluiting van het jaar door velen gebruikt om zo'n eindejaarsgift te doen
aan de kerk of om het even welk goed doel.
Via Goededoelshop.nl kan het allebei tegelijk. En het kost niks extra!
Een deel van het aankoopbedrag gaat namelijk naar het goede doel van jouw
keuze. En laat een van die goede doelen nou Young Life zijn!

Het werkt als volgt:
1. Ga naar goededoelshop.nl en maak een account aan.
2. Zoek onder 'Goede Doelen' naar Young Life en selecteer ons als jouw goede
doel.
3. Selecteer vervolgens de webshop waar je wilt gaan shoppen
4. Rond je aankoop via de website van de webshop af
5. Na enige tijd krijg je per mail de bevestiging dat een deel van het
aankoopbedrag naar het goede doel van jouw keuze is overgemaakt.
Iedere volgende keer dat je via de website van GoedeDoelShop (wel even
inloggen!) naar de website van een webwinkel gaat en daar een aankoop doet,
wordt een deel van het bedrag naar het goede doel overgemaakt, zonder dat je
daar iets extra's voor hoeft te doen!
Dat geldt dus niet alleen voor Sinterklaas of Kerst, maar het hele jaar door.
En als je toch bezig bent; sinds dit jaar kun je ook je zorgverzekering (en andere
verzekeringen) via GoedeDoelShop afsluiten. En aangezien dit ook de tijd van
het jaar is waarop veel mensen op zoek gaan naar een andere zorgverzekeraar,
waarom niet via deze link?
Iedere zorgverzekering die via GoedeDoelShop is afgesloten, brengt €15 tot €60
in het laatje van het Goede Doel. Een mooie & makkelijke manier om Young Life
te ondersteunen.
Dus geef, zorg en doneer!

Zelf ook wat doen?
Dat kan!
Er is binnen Young Life Nederland genoeg te doen.
Zo zijn we naarstig op zoek naar mensen die het bestuur willen
versterken. De eerste nood ligt bij het vinden van een penningmeester
en secretaris, maar liggen je kwaliteiten niet direct bij deze functies en
denk je wel van waarde te kunnen zijn voor het bestuur - of iemand te
kennen -, neem dan gerust contact met ons op.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die de diverse stadsteams
ondersteunen door middel van gebed, het leveren van hand- &
spandiensten en het dienen als klankbord voor de teamleden. In Young
Life jargon heet dat 'Committee'. Zo'n groep mensen kan bijvoorbeeld
ook acties organiseren om fondsen te werven.
Fondsenwerver
Daarover gesproken: ben jij of ken jij iemand die het fondsenwerven in
het bloed zit of daar wel raad mee weet? Dan moeten we jou (of
diegene) hebben!
Zoals bekend is niks gratis in deze wereld. Zo kosten ook de
activiteiten van Young Life geld. Daarnaast hebben we mensen nodig
die ervoor zorgen dat wat we doen ook in het straatje van Young Life
past en ook op de langere termijn gedaan blijft worden. We draaien
immers om het opbouwen van relaties met jongeren en dat is niet iets
wat je even een jaartje (of twee) doet. Daar gaat veel tijd in zitten,
zeker als je het goed wilt doen. Dan hebben we het voornamelijk over
nationale leiders, stadsleiders en trainers. Zij zetten de lijnen uit,
bewaken deze en proberen het werk verder uit te breiden (lokaal,
regionaal of landelijk). Dat zijn dingen die je er niet even 'bij' doet.
Zoals bekend draait Young Life op dit moment volledig op vrijwilligers.
Dat is mooi en we zijn daar (met die vrijwilligers) blij mee, maar op de
lange termijn is dat niet houdbaar. Willen we de mogelijkheden om door
te groeien (en die zijn er!) benutten en wil Young Life er ook over 5 jaar
nog zijn, dan is het aannemen van betaalde krachten een must. En dus
moeten er fondsen worden geworven, zodat wij die mensen het
komende jaar hopelijk aan kunnen stellen in de hoop nog meer
jongeren op verschillende plaatsen in Nederland te bereiken met het
evangelie.
Vandaar dus de behoefte aan mensen die ons helpen met het werven
van fondsen. Maar zelf doneren mag natuurlijk ook!
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