
 

Kick Off 2017-2018…………………  

De start van een nieuw seizoen jongerenwerk in Zaandam met YFC. 

 

Beste allemaal, 

 

Allereerst zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Peter van Dinter, 29 jaar en sinds 2011 vrijwilliger 

bij Youth for Christ in Zaandam.  

Met alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het jongerenwerk in de buurt staan we aan de vooravond van 

een nieuw seizoen. Ik wil jullie in deze nieuwsbrief graag wat vertellen over de komende periode, maar 

voordat ik dat ga doen wil ik even terug naar het einde van het vorige seizoen.  

Ik denk dat ik namens Sjoerd en alle vrijwilligers spreek als ik zeg dat we ontzettend trots zijn op 

datgene wat we vorig seizoen met z’n allen voor elkaar hebben gekregen.  

Met stagiaires, vrijwilligers en Sjoerd als jongerenmedewerker waren we een hecht team en hebben we 

met een breed aanbod van verschillende activiteiten vele jongeren in Zaandam mogen bereiken. Een 

aantal voorbeelden: Samen met jongeren zijn er op maandagavond maaltijden gemaakt voor eenzame 

ouderen, met het Youth for Christ busje waren we wekelijks aanwezig in de wijk Poelenburg om er voor 

jongeren te zijn en op donderdagavond organiseerden we zaalvoetbalwedstrijden in een sporthal in 

Zaandam.  

 

In het wekelijkse aanbod ben ik vorig seizoen betrokken geweest bij de voetbalavonden op 

donderdagavond en de organisatie van thema-avonden over verschillende onderwerpen die betrekking 

hebben op het leven van jongeren. Via de gemeente Zaandam kunnen we gebruik maken van een 

zaaltje om samen met jongeren te zaalvoetballen. Een vaste kern van 6 tot 12 jongeren kwamen elke 

donderdagavond vol motivatie naar het zaaltje toe voor een lekker potje voetbal. Wat al snel duidelijk 

werd is dat de jongeren niet alleen kwamen voor de sportieve uitdaging, maar dat ze een enorme 

behoefte hadden aan een veilige plek waar ze alle dagelijkse zorgen even konden vergeten. De verhalen 

van o.a. moeilijke thuissituaties en problemen rond het vinden van een geschikte baan hebben me erg 

geraakt. Deze jongeren zijn een kwetsbare groep die het niet makkelijk hebben om hun eigen plekje te 

vinden in de maatschappij. De behoefte die ze hebben om gehoord te worden is enorm. Ik ben dankbaar 

dat ik er namens het werk van Youth for Christ voor deze jongeren kan en mag zijn. De band die wij 

kunnen opbouwen met de jongeren is erg bijzonder en de openheid, eerlijkheid en directheid van 

jongeren vind ik erg boeiend. 

Ik kijk samen met alle betrokken van Youth for Christ uit naar een nieuw seizoen jongerenwerk. Met 

elkaar willen we Gods liefde overbrengen en er zijn voor jongeren die dat in deze moeilijke tijd zo hard 

nodig hebben. De komende week zal ons jongerencentrum The Lighthouse weer open gaan en zullen we 

er met z’n allen weer voor gaan. Hierbij een kort overzicht van de activiteiten in het nieuwe seizoen: 

 

1 Kookavonden door vrijwilligers en jongeren voor ouderen. 

2 De Youth for Christ bus zal wekelijks aanwezig zijn met playstation en al in Poelenburg en bij de 

skatebaan in Koog a/d Zaan om er voor jongeren te zijn. 

3 Open huis avonden in The Lighthouse. Een plek waar jongeren kunnen ontspannen en waar plek is 

voor goede gesprekken. 

4 Sportavonden. 

5 Thema-avonden. Voorbeelden van thema’s: seksualiteit, wie ben ik?, wat zijn mijn talenten en hoe kan 

ik ze inzetten etc.  

 

Wij vinden het erg fijn als jullie bij het lezen van de nieuwsbrief het werk van Youth For Christ willen 

meenemen in gebed en samen met ons willen bidden voor het nieuwe seizoen.   


