
 

 

 

Eerste seizoen jongerenwerk in Zaandam met YFC. 

 

 

Beste allemaal, 

 

Graag neem ik jullie als vrijwilliger mee naar het eerste seizoen Youth for Christ in Zaandam.  

Het aanbod voor jongeren is vergelijkbaar met het aanbod die wij aan het einde van het jaar hadden, 

zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief. Vol goede moed hebben Sjoerd en alle vrijwilligers na de 

zomervakantie de draad weer opgepakt met het kookproject, zaalvoetballen, inloopmiddagen- en 

avonden en het bezoek aan de skatebaan. Leuk om te vermelden is dat we een aantal nieuwe en 

enthousiaste vrijwilligers en stagiaires in ons midden hebben. Zelf ben ik verantwoordelijk voor het 

zaalvoetballen op donderdagavond en het aanbod van verschillende thema-avonden.  

Deze thema-avonden worden georganiseerd om jongeren ergens mee te helpen in situaties die voor 

hen heel actueel zijn. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld Joop Gottmers op bezoek. Hij leerde ons en de 

jongeren de gevaren van verschillende verslavingen vanuit zijn eigen ervaring. Ik vond het erg mooi om 

te zien hoe geboeid de jongeren luisterden en hoe eerlijk en oprecht ze eigen ervaringen met elkaar 

deelden.   

 

Wat betreft het zaalvoetballen vind ik het erg leuk dat de groep jongeren is uitgebreid met een aantal 

nieuwe jongens. We spelen sportieve wedstrijden en hebben daarnaast alle tijd en ruimte om met de 

jongeren in gesprek te gaan over hoe het met ze gaat. De donderdagavond is voor deze jongeren echt 

even een moment om te ontspannen.  

 

We hopen er met Sjoerd, alle vrijwilligers en stagiaires ook in 2018 weer een fantastisch jaar van te 

maken. We houden jullie graag op de hoogte over alle activiteiten en alles wat er zich in – en rondom de 

Lighthouse afspeelt.  

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.   

We wensen jullie hele fijne feestdagen en tot volgend jaar! 

Peter 

(vrijwilliger) 


