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Op de drempel van een sleuteljaar
Nog even en 2016 zit er op. Een jaar dat zich voor Young Life Nederland kenmerkte
door het aantreden van een nieuwe regiodirecteur, de aanstelling van een part-time
staflid (Rob), het gastheerschap van de najaarsconferentie van de regio WestEuropa in Egmond en de succesvolle start van de Prayer Space op het Insula
College in Dordrecht. En op de drempel van 2017 kwam de kers op de
spreekwoordelijke taart toen duidelijk werd dat we met ingang van februari eindelijk
weer een full-time area director (Peter-Jan) hebben.

Met dat full-time staflid zijn we er natuurlijk nog niet. Het markeert vooral het begin van een
nieuwe periode waarin verder gewerkt kan worden aan de groei van Young Life in
Nederland. Want dat roepen we al jaren; als we verder willen groeien en ons werk willen
uitbreiden naar andere dorpen en steden in het land, hebben we iemand nodig die zich
daar volledig voor kan inzetten.

Bijzonder
Dat we nu op dat punt zijn beland, is best bijzonder. De manier waarop helemaal.
Jaren is er voor gebeden en hoewel er best schot zat in de fondsenwerving en het
vertrouwen er was dat we ons target wel zouden halen, het tempo waarin dat ging was niet
altijd even bemoedigend.
Het is dan ook niet de financiële situatie van Young Life die Peter-Jan in staat stelt om fulltime aan de slag te gaan. Daarvoor kwam er hulp uit onverwachte hoek en werd eens te
meer bevestigd dat Gods wegen en timing ondoorgrondelijk zijn.

Daarvoor moeten we ook even in de geschiedenis duiken. Vanaf het moment dat PeterJan de roeping voelde om voor Young Life aan de slag te gaan (we hebben het over
2011), heeft hij bij zijn toenmalige en huidige werkgever verscheidene functies
aangeboden gekregen. Dat riep steeds weer de vraag op welke bedoeling God daarmee
had, gevolgd door gebed en het uiteindelijke besluit om de functie dan toch maar te
accepteren. In 2013 deed zich weer zo'n situatie voor, waarbij Peter-Jan werd gevraagd

om HR-manager te worden. Een functie die totaal niet paste bij zijn ambities en profiel,
maar wederom besloot hij het gesprek met open vizier aan te gaan. Toen bleek dat deze
switch hem in staat stelde om 4 dagen te gaan werken en wekelijks 1 dag aan Young Life
te kunnen besteden, was de keuze snel gemaakt. Iets van Gods plan werd zichtbaar.
Drie jaar en vele momenten van twijfel later komt hij in een reorganisatie- en
integratietraject terecht waarin juist zijn functie boventallig wordt en Peter-Jan dus de
mogelijkheid krijgt om van een vertrekregeling gebruik te maken. Zo hebben al die op het
oog onlogische functiewisselingen er uiteindelijk toe geleid dat hij zich nu volledig op
Young Life kan gaan richten.

Sprong
Dat is mooi en daar zijn we dankbaar voor, maar tegelijkertijd is het ook een sprong in
geloof. De geboden vertrekregeling biedt hem weliswaar een financiële buffer die hem
voorlopig in staat stelt full-time voor Young Life te gaan, maar breed is die niet en de
financiële ruimte van Young Life is nog te beperkt om hem meteen al in dienst te nemen.
De komende tijd zal de nadruk dan ook vooral komen te liggen op fondsenwerving. Wilt u
net als wij dat die tijd zo kort mogelijk duurt, zodat hij zich kan toeleggen op het versterken
van de basis van Young Life, verbreden van het netwerk, het werven van vrijwilligers en
daarmee ons helpen ons werk uit te breiden naar andere wijken, dorpen en steden en nog
meer jongeren te bereiken met het evangelie? Steun ons dan.
Donaties kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL02RABO0113384289 tnv
Young Life Nederland of kijk voor meer informatie op http://www.younglife.nl/doneren.
Young Life is een door de belastingdienst erkende ANBI, dus uw giften zijn aftrekbaar.

Succesvolle lancering Prayer Space
Begin november zijn we begonnen met de Young Life Prayer Space op het Insula
College. Van de directie van de school hebben we toestemming gekregen om een lokaal
tot de Kerst als gebedsruimte in te richten, waar de jongeren als onderdeel van de
Godsdientsles gebruik van konden maken.
Het idee is niet van onszelf, maar afkomstig van het in 2010 opgestarte initiatief 'Prayer
Spaces in Schools', waar onze Rob Veenstra via 24/7 Prayer NL mee in contact is
gekomen.
En omdat dit initiatief naadloos aansluit bij onze visie dat we jongeren in contact willen
brengen met het geloof op een manier die zij begrijpen en bij hen past, was de
rekensom snel gemaakt.
Zoals dat gaat met dingen die nieuw zijn, was het vervolgens wel even afwachten of het
initiatief aan zou slaan. Nou, dat deed het! Vele jongeren - ook uit andere klassen dan
waarvoor het project eigenlijk bedoeld was - brachten een bezoek aan de Prayer Space
en hebben op een laagdrempelige en creatieve manier kunnen bidden. Door stil te zijn
of door een naam op een bord te schrijven of een gebed, vraag en soms zelfs
bekentenis of excuus op een post-it neer te pennen. Kortom; een initiatief om trots op en
dankbaar voor te zijn en dat zeker een vervolg verdient. Aan ons zal het in ieder geval
niet liggen. We zijn al aan het nadenken over mogelijkheden om dit project op meerdere
scholen in te zetten, onze naamsbekendheid te vergroten en zo daadwerkelijk ook op
andere scholen aan de slag te kunnen.
Meer weten? Lees het artikel dat onlangs hierover is gepubliceerd op CIP.nl.

Nieuwsgierig geworden en wil jij je ook voor jongeren inzetten? We kunnen best nog wat
hulp gebruiken. Check onze website, stuur ons een mail of bel. Dan maken we
vervolgens afspraak.

Een weekend lang regionaal gastheer
Eind september waren wij de gastheer van de najaarsconferentie van de regio WestEuropa. Medewerkers en vrijwilligers van Young Life uit Spanje, Portugal, Italië,
Frankrijk en België kwamen naar het Noord-Hollandse Egmond voor een weekend van
aanbidding, fellowship en gebed. En natuurlijk was ook Young Life Nederland in ruime
mate vertegenwoordigd.

Onder leiding van onze nieuwe
regiodirecteur Bill Riehl kwam een groep
van ruim 40 medewerkers, vrijwilligers en
aanverwante artikelen bijeen om elkaar te
ontmoeten, bij te praten, lol te maken, te
aanbidden en te bidden.
Op zaterdagmiddag hebben we een groot
deel van de groep op sleeptouw genomen
naar Haarlem, voor een bezoek aan het
Corrie ten Boomhuis en de binnenstad en
om onze buitenlandse gasten te trakteren
op gastronomische folklore als verse
stroopwafels en Hollandse Nieuwe (in die
volgorde en ja, vlak achter elkaar).
Degenen die in het hostel achterbleven
spendeerden hun vrije tijd aan een
wandeling of fietstocht in het nabijgelegen
duingebied.

YL Forward
Op zondag zijn we met de medewerkers terug naar de basis gegaan; oftewel de 4 C's
Contactwerk, Club, Camp & Campaigners (bijbelstudie). Hoe doen we dat nu, hoe zouden we
het eigenlijk moeten doen, waar lopen we tegenaan en welke mogelijkheden zien wij om dat
wat we doen nog beter te doen?
Dat alles met als doel om niet alleen meer jongeren te bereiken, maar juist ook de contacten
en relaties met jongeren die we al kennen en hebben bereikt verder te verdiepen. Dat is in
essentie waar het nieuwe wereldwijde meerjarenprogramma 'YL Forward', dat dit jaar is
gelanceerd, om draait.
Ging het bij het dit jaar afgesloten RWOK (Reaching a World Of Kids) er vooral om dat we
overal ter wereld en in alle lagen van de bevolking zoveel mogelijk jongeren wilden bereiken,
nu wil Young Life dus meer de diepte in. Zonder overigens de ambitie te laten varen dat we
continue op zoek gaan naar andere jongeren die Jezus nog niet kennen.
Maar willen we dat op een goede manier (blijven) doen en nog beter dan we tot dusver hebben
gedaan, dan is het goed om zo nu en dan eens terug te gaan naar de basis en te kijken of die
nog wel goed is.
Al bij al een leerzame en waardevolle afsluiting van een zeer geslaagde conferentie.

Steun ons door te shoppen
Young Life financieel ondersteunen wordt steeds makkelijker. Wij zijn al een tijdje
aangesloten bij Goededoelshop.nl. Die heeft onlangs de styling van haar website
aangepast en de naam gewijzigd naar Doelshop.nl. Daardoor kunt u nu direct via onze
eigen sub-pagina (http://young-life.doelshop.nl/) online shoppen bij diverse webwinkels
en steunt u Young Life zonder er iets extra's voor te hoeven doen.
Een deel van de opbrengst van uw aankopen gaat dan namelijk naar Young Life, zonder
dat u er een cent extra voor betaalt.
En wilt u zorgverzekeringen vergelijken en voor 2017 een nieuwe afsluiten? Kijk dan
even op http://young-life.doelshop.nl/zorgverzekering.
Hiermee zorgt u niet alleen goed voor uzelf, maar ook voor ons.

Young Life Expeditions
USA Summer trip 2017
Het gaat er weer van komen: in de zomer van 2017 hopen we weer met een groep
jongeren naar Amerika te vertrekken. De inschrijving is inmiddels gesloten, het
kamp is geboekt en de eerste contacten voor het regelen van de gastgezinnen
zijn gelegd.
In totaal 15 jongeren uit Dordrecht, Spijkenisse, Heenvliet, Rozenburg, Capelle a/d
IJssel, Den Hoorn en zelfs Putten hebben zich aangemeld. Wij sturen een team van 5
begeleiders mee om alles in goede banen te leiden.
Gedurende drie weken verblijven we bij gastgezinnen, bezoeken we onder andere
Washington D.C. & New York, doen we een aantal service projecten en gaan we naar
Lake Champion voor de 'best week of our lives'.
De eerste YLX-avonden met de groep en sponsoracties liggen al weer achter ons en
de komende maanden gaan we daar stug mee door. Zo kunnen we werken aan de
groepsband en tegelijkertijd wat geld binnen halen om te helpen de reis voor de
deelnemers te bekostigen.
Voor een aantal van hen is dit een flinke uitdaging, dus als u de mogelijkheid hebt om
een financiële bijdrage te leveren, maak dan een gift over naar bankrekeningnummer
NL02RABO0113384289 tnv Young Life Nederland ovv 'gift deelnemers YLX 2017'.
Zo helpt u mee om deze jongeren een onvergetelijke reis en de mooiste zomer van
hun leven te geven.

De deelnemende jongeren aan de YLX 2017 leren elkaar blind kennen tijdens de eerste YLX-avond
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