
 

Geliefde gemeenteleden, 

 

Het was de bedoeling, dat in het voorjaar van 2020 onze jongeren van de gemeente benaderd zouden worden door 

de contactpersonen (buddy’s) en onze jongeren daardoor zouden ervaren dat zij ook echt bij onze gemeente horen! 

Door de komst van de ingrijpende corona-crisis bleek het leggen van contacten in sommige gevallen moeizamer te 

verlopen dan gehoopt. Toch willen we onze jongeren niet vergeten! Zij horen er helemaal bij! Daarom zijn we 

dankbaar dat de buddy’s en de leden van het kernteam elkaar weer op 15 september mochten ontmoeten en de 

ervaringen van het afgelopen halfjaar op deze avond met elkaar gedeeld konden worden. In deze nieuwsbrief willen 

we voor drie punten uw aandacht vragen.  

 

In de eerste plaats zijn we dankbaar, dat er tussen diverse jongeren uit de gemeente en hun contactpersonen fijne 

contacten zijn ontstaan. Soms zijn er contacten via WhatsApp, dan weer zijn er persoonlijke ontmoetingen thuis 

waardoor deze jongeren van de gemeente zich gezien weten binnen onze gemeente. Tegelijkertijd zijn er ook 

jongeren in onze gemeente die er niet zoveel behoefte aan hebben om regelmatig contact te hebben met de 

toegewezen buddy. Dat wordt gerespecteerd, zodat het meeleven dan beperkt blijft tot een felicitatie rondom de 

verjaardag of wellicht straks een hartelijke gelukwens voor het nieuwe jaar.  

 

In de tweede plaats zijn we van plan om aan alle jongeren die de basisschool verlaten hebben, een buddy toe te 

wijzen. Als er in de toekomst regelmatig een moment van contact mag plaatsvinden, hopen we dat zo’n jongere bij 

het ouder worden ook bereid is om deze contacten te onderhouden en zich nog steeds thuis en welkom voelt in 

onze gemeente. We willen namelijk voorkomen dat onze opgroeiende jongeren, als zij ouder worden en een 

vervolgstudie gaan doen, wellicht op kamers gaan of ergens gaan werken, het gevoel krijgen niet meer bij onze 

gemeente te horen. Juist dán kan het waardevol zijn dat een buddy belangstelling toont en meeleeft. Trouw 

meeleven met de toegewezen jongere, dat is één van de belangrijkste opdrachten voor buddy. 

 

In de derde plaats willen we benadrukken dat het ‘buddy-systeem’ op geen enkele manier wil ‘concurreren’ met de 

unieke taak van de ouders of waardevolle werk dat het kerkelijke jeugdwerk doet. We hopen dat ál onze jongeren, 

ook al zijn ze geen lid van de jeugdvereniging of deelnemer aan het jeugdwerk, tóch gezien worden en niet vergeten 

worden in onze gemeente. Helaas komt het ook voor bij een deel van onze opgroeiende jongeren, dat ze minder 

betrokken zijn bij de dienst aan de HEERE en innerlijk dreigen af te haken. Wij beseffen heel goed, dat wij onze 

jongeren niet kunnen bekeren tot de HEERE. Wij kunnen dat levende geloof in Jezus Christus niet werken. Dat doet 
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de Heilige Geest. Maar de  HEERE gebruikt daar wel mensen en middelen voor. Daarom willen we samen zaaien,  

planten en natmaken! Wij willen alle geoorloofde middelen gebruiken om aan onze jongeren te laten zien (ook 

door onze levenswandel) dat het dienen van de HEERE een zaak van innerlijke vreugde en blijdschap is. Als wij 

samen onze jongeren mogen wijzen op Christus, dan hebben zij toekomst en is er hoop voor ons nageslacht. We 

vragen daarom of u voortdurend dit werk wil meenemen in uw gebed en wil vragen of de HEERE ook dit werk wil 

bekronen met Zijn zegen.  

Tot slot: we zijn dankbaar dat er diverse mensen actief meedoen met dit jongerenwerk. Mochten er nog mannen 

zijn, die bereid zijn om contactpersoon te worden voor één of twee jongens, dan houden we ons van harte 

aanbevolen.  
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