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2017 was super, op naar 2018!

Afgelopen zondag hebben we alvast Kerst gevierd met onze YL Cabin Crew. Het is nu ruim
een jaar geleden dat we elkaar in deze samenstelling voor het eerst ontmoetten en
sindsdien hebben we veel meegemaakt, met als absolute hoogtepunt de reis naar de
Verenigde Staten. Een jaar slechts, maar het voelt als wij elkaar al vijf jaar kennen! Wat een
geweldig leuke, grappige, lollige en inspirerende groep! En we gaan nog even door!

En het beste van alles: de jongeren nodigen nu ook hun vrienden uit om te komen!
Nu het jaar naar het einde toe kruipt, kijken we vooruit naar wat 2018 ons te bieden heeft.
We sturen jullie dus niet slechts onze beste wensen voor de Kerst en het komende jaar,
maar willen ook alvast een tipje van de sluier oplichten van wat er komen gaat.

Cabin, Club & Winter Campaigner Weekend
YL Cabin is een 'light' versie van wat binnen YL-kringen ook wel Campaigners wordt
genoemd. De naam verwijst naar en is een herinnering aan onze tijd op het kamp in Lake
Champion.

Daar, in de cabins, hadden we de mogelijkheid om dieper te gaan met onze

tieners. Dieper met betrekking tot Jezus Christus en wat Hij voor ons heeft gedaan en
dieper als het gaat om de zin van het leven.
YL Cabin biedt ons de kans om dieper en breder te blijven gaan met onze jongeren. Want
zo goed als een zomerkamp antwoorden kan geven op 'diepe' vragen, kan dit juist ook
meer en 'diepere' vragen oproepen. Dit stelt ons in staat om hierover met de tieners in
gesprek te gaan en hen te helpen ook de antwoorden op die vragen te vinden.
Dit doen we maandelijks, waarbij we lol, gezelligheid & avontuur mixen met meer
verhalen over Jezus. En dat zullen we ook in 2018 blijven doen. Niet in het minst tijdens

het Winter Campaigner Weekend, dat in Eindhoven wordt gehouden en waar we als
gastheer mogen optreden voor diverse campaigner groepen uit West-Europa.

Zowel de jongeren als wij zijn super enthousiast hierover en we kijken reikhalzend uit naar
een geweldig weekend vol lol, kameraadschap en het opbouwen van bestaande en
starten van nieuwe vriendschappen. Met elkaar en met Jezus!

Verder willen we in het eerste kwartaal van 2018 een nieuwe Wyldlife club (voor 12-15
jarigen) opstarten, in de hoop op die manier nog meer jongeren te bereiken.

Bidden jullie

mee voor een geslaagd Campaigner Weekend en dat de voorbereidingen voor deze club
goed mogen verlopen? Dat zou de opmaat moeten vormen voor opnieuw een fantastisch
jaar.

Contact work & Summer Camp
Vanaf januari zullen onze vrijwilligers weer wekelijks te vinden zijn op het Insula college.
We zijn super trots dat we de kans krijgen om ons contactwerk weer nieuw leven in
te blazen op de school waar het meer dan 10 jaar geleden allemaal is begonnen voor YL
NL! Jenna, onze Student Staff, zal hierin het voortouw nemen, samen met een van onze
nieuwe

vrijwilligers.
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het

schoolpersoneel en dat er meer vrijwilligers bij mogen komen om het team te versterken.

Als we even verder vooruitspoelen door de rest van het jaar, komen we alweer in de zomer
terecht. En binnen YL-kringen staat de zomer synoniem voor Camp! We zullen dit jaar
dichter bij huis blijven, waarbij het Surf Camp in Portugal de voornaamste kandidaat is
om een groep jongeren en leiders uit Nederland te mogen verwelkomen. En een aantal
jongeren heeft ook al te kennen gegeven interesse te hebben om komende zomer (als
Work Crew/Summer Staff) mee te werken op het kamp in Portugal of Schotland.

Nieuwe steden, nieuwe kansen
We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we de ambitie hebben om door te
groeien en Young Life op te starten in andere dorpen en steden. Dat is er de laatste jaren
door uiteenlopende redenen nog niet van gekomen. Waarvan de voornaamste misschien
wel is dat we onze energie eerst dienden te steken in het verstevigen van de basis. Nu we
een begin hebben gemaakt met het formeren van een nieuw team in Dordrecht en we een
stabiele groep jongeren hebben die wij geregeld zien, is de tijd rijp om die ambities
gestalte te geven.

En laten we nu net in de voorbije weken uit diverse hoeken zijn benaderd om over het
opstarten van Young Life in gesprek te gaan. Kansen te over dus om Young Life elders
in het land te lanceren. We hebben al diverse gesprekken gevoerd of gaan die voeren
met mensen in Den Haag, Hardinxveld-Giessendam & Barendrecht en ook Amsterdam is
nog niet uit beeld. We hebben goede hoop dat we volgend jaar in minstens 1 á 2 van deze
plaatsen iets van de grond kunnen krijgen, dus graag jullie gebed voor God's leiding en
wijsheid als we deze gesprekken voortzetten en moeten besluiten wat de volgende
stappen zijn die gezet moeten worden.

Dankwoord & Kerstgroet!
We hadden een kerstgroet beloofd en die kriigen jullie ook, maar eerst willen we julie
bedanken voor jullie gebeden en steun! We hopen dat jullie ons ook in het komende jaar
blijven volgen en voor ons blijven bidden. Daarnaast willen we jullie (we blijven het doen)
vragen na te gaan of het in jullie mogelijkheden ligt om - indien dit nog niet het geval is ons financieel te ondersteunen. Die financiële steun is nodig om het werk van Young Life
voort te zetten en uit te breiden. Want Nederlandse tieners verlangen ernaar om over
Jezus te horen. Zij hebben alleen mensen nodig die hen daarvan bewust maken. Willen
jullie ons daarbij helpen? Kijk dan op onze website.

Overigens is het ook mogelijk om ons te steunen zonder dat het je iets extra kost. Kijk
daarvoor op http://young-life.doelshop.nl/. Voor iedere aankoop die via deze pagina bij een
van de aangesloten webshops wordt gedaan, gaat een gedeelte van het aankoopbedrag
naar ons en je betaalt geen cent extra! En overweeg je om over te stappen naar een
nieuwe

zorgverzekering?

Kijk

dan

op

http://www.young-life.doelshop.nl/webshops?

c=zorgverzekering. Iedere persoon die via deze link een nieuwe zorgverzekering afsluit,
kan Young Life zomaar een paar tientjes opleveren!
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