dichterbij...

dichterbij Marieke

Het is niet vanzelfsprekend dat Marieke volgend jaar nog in de kerk komt.
Zal er er een moment komen waarop ze niet langer een gezicht is, maar een naam uit het verleden?
Heeft ze God ook vaarwel gezegd?

dichterbij Chen

Chen brengt het grootste deel van zijn tijd door op straat. Zijn vrienden zijn alles voor hem.
Toch verlangt hij ten diepste naar erkenning. Een plek waar hij echt zichzelf kan zijn.

dichterbij Niels uit H2A

Op het eerste gezicht is H2A een leuke klas.
Maar niet voor Niels. Voor hem is het de hel op aarde.

Youth for Christ wil dichterbij komen.
Dichterbij het hart, dichterbij de kern van jongeren.
Onze jongerenwerkers zijn er voor hen.

Je kent ze wel: jongeren als Chen, Marieke of Niels. Allemaal heel verschillend. Aan de oppervlakte mag het
er dan leuk uitzien: school, vrienden, muziek, uitgaan, kansen voor de toekomst en een familie die er voor je
is. Maar als je dieper gaat, dichterbij komt, dan zie je ook vaak een andere kant. De kant van eenzaamheid,
gepest worden, gescheiden ouders een huis dat geen thuis is en altijd maar de druk om iets te zijn wat je
niet bent. Maar ook vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Is er een hemel?’ en ‘Waar leef ik voor?’.

Chen kan binnenlopen bij The Mall, een jongerencentrum in zijn wijk.
Daar is even geen druk van de straat en wordt hij geaccepteerd zoals hij is.
De jongerenwerkers begeleiden hem bij zijn schoolwerk, maar ook bij het maken van keuzes.

Youth for Christ heeft een duidelijke missie. Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ
jongeren op, helpt hen groeien en geeft hen hoop. Dat doen we op straat, op school, in de kerk.
We willen dichterbij jongeren komen, zodat zij de kans krijgen om Jezus te leren kennen.
Met onze afdeling Kerk maken we missionaire programma’s voor jongeren in en rond de kerk. Hier is ruimte voor
Marieke om haar vrienden te ontmoeten, samen God te leren kennen en diepere vragen te stellen.

Klas H2A kijkt naar een theaterstuk van Youth for Christ Switch: een voorstelling door jongeren van hun eigen
leeftijd. Switch maakt thema’s als pesten bespreekbaar. In de themales na de voorstelling over pesten durft Niels
voor het eerst zijn verhaal te vertellen. Dat voelt als een hele bevrijding.

Youth for Christ vindt dat iedere jongere in Nederland de kans verdient om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen. Wij richten
ons op jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar die nog niet geloven of op zoek zijn. Jongeren die worstelen of zich aan de rand van
de samenleving bevinden, verdienen in het bijzonder onze aandacht.
Al sinds 1946 vormt Youth for Christ een beweging die voor elke nieuwe generatie vormen vindt om dichterbij het hart van jongeren te
komen. We lopen voorop in relevant en grensverleggend jongerenwerk in heel Nederland. In de kerk, op straat en op school. Als Youth
for Christ komen we wekelijks in aanraking met tienduizenden jongeren. Het afgelopen jaar:
• werkten 1.000 kerken met onze clubprogramma’s
• konden jongeren in 20 steden terecht in onze jongerencentra
• speelde Youth for Christ theatergroep Switch op 160 scholen
• ondersteunden we 44 lokale vrijwilligersprojecten voor jongeren

Youth for Christ heeft door de jaren heen bewezen veel te bereiken met weinig middelen. Onderzoek wijst uit dat elke euro die van
overheidswege in Youth for Christ wordt gestoken, de maatschappij €5,- aan maatschappelijk rendement oplevert.*
Een groot deel van ons werk heeft een evangeliserend karakter. Daarom zijn we voor dit werk afhankelijk van onze achterban.

kom ook dichterbij

*Bron: Drs. Roos Lombo-Visser, Ir. Jaap van der Sar, Winst voor Jongeren Het maatschappelijk rendement van Youth for Christ. Stichting Oikos, Youth for Christ Nederland, 2009

Help ons dichterbij jongeren als Marieke, Chen en Niels te komen.
Steun ons nu met een structurele gift van €10,- per maand en kom ook dichterbij.
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