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"Corona, lockdown, ons werk schudde op haar grondvesten. 
Even hielden we de adem in."

BEWEGING
VERSLAG VAN EEN

Van de directeur



FLEXIBEL IN BEPERKTE OMSTANDIGHEDEN
 
JONGEREN

Wat een flexibiliteit en daarmee een groeiende creativiteit kwam 
er los. Daar waar de deuren van het jongerencentrum en de 
kerk dichtgingen ging de ONLINE deur open. Er is ontzettend 
veel geïnvesteerd in nieuwe programma’s, acties en events om 
ondanks al die beperkingen toch dicht bij jongeren te blijven. 
In samenwerking met onze lokale teams werd o.a. de  
#jebentnietinjeeendjeactie gelanceerd. Meer dan 1200 jonge-
ren werden aan hun voordeur verrast met een bezoekje en een 
leuke tas met allerlei fun en verrassingen om die lastige tijd door 
te komen. Jongerenwerkers zochten steeds weer naar wegen 
om in contact te blijven of opnieuw te komen met de jongeren.
We hebben gemerkt dat bij een aanzienlijk deel van onze  
doelgroep het water tot aan de lippen steeg. Sociale isolatie, 
concentratieverlies, angsten en neerslachtigheid maakten  
duidelijk hoe ingrijpend het was voor sommige jongeren.  
Juist de jongeren uit onveilige thuissituaties werden volledig 
teruggeworpen op zichzelf. Met onze jongerenwerkers konden 
we er in het bijzonder voor hen zijn. Dat heeft veel gevraagd  
van onze mensen, maar de flexibiliteit die daarin werd  
gehanteerd was bewonderenswaardig. 

KERKEN

Niet in het minst werd geïnvesteerd in de vraag die bij de 
kerken in ons land ontstond en werd ervaren. Youth for Christ 
realiseerde 9 nieuwe onlineprogramma’s, die direct aansloten 
bij actuele thema’s (Black lives matter, Corona, eenzaamheid 
etc.), 3 pep-conferenties met routekaarten, waardoor  
uiteindelijk 1500 nieuwe jeugdleiders zich aansloten bij het 
netwerk van Youth for Christ. 

Met een bepaalde mate van vanzelfsprekendheid  

begonnen ook wij aan een nieuw seizoen. Dat begon 

goed. De verkoop van gebouw De Lindenhorst 

werd gerealiseerd. Jongerenwerkers weer de straat 

op, trainers onderweg naar kerken, vrijwilligers in 

de weer voor jongeren uit de buurt en collega’s 

vanuit ondersteunende teams op kantoor. In die zin 

gesneden koek. En dan keert het tij. De basis van 

ons werk, de relatie met jongeren, staat plotseling 

onder druk. Jongerencentra dicht, ontmoetingen 

geschrapt, bijeenkomsten gecanceld, activiteiten 

gestopt en jongeren uit ons directe zicht. Ons werk 

schudde op haar grondvesten, zo kan ik dat wel 

beschrijven. En even hielden we de adem in….
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Jongerenwerkers zochten steeds weer naar wegen om  
in contact te blijven of opnieuw te komen met de jongeren.



Inmiddels nemen 300 kerken in ons land onze programma’s af 
en ook zijn er relaties gelegd met jeugdwerkers in die kerken. 
Youth for Christ neemt steeds duidelijker haar plaats in als 
partner van en in de kerk. 

HERKENBAAR

Daar waar we vorig jaar schreven over de zichtbaarheid 
van Youth for Christ zouden we nu kunnen concluderen dat 
in 2020 het werk van Youth for Christ meer herkenbaar is 
geworden. De voortdurende inzet op onze lokale missie en 
de ondersteuning van kerken in hun opdracht om een nieuwe 
generatie op het spoor te brengen van Jezus hebben daarvoor 
gezorgd. Die herkenbaarheid vertaalt zich in de toename van 
aandacht voor onze organisatie en vraag naar onze diensten 
en producten. We hebben echt gezien dat het werk van de 
Geest zich door geen enkele beperking laat weerhouden. 
Youth for Christ is meer en meer de lokaal missionaire  
jongerenorganisatie geworden die, geleid door haar  
missie, alle jongeren in ons land wil bereiken.

GROEI

Youth for Christ groeit. Die groei is vooral kwalitatief. We 
groeien in de verdieping van ons werk met en voor jonge-
ren en we groeien in ons besef en geloof dat alle jongeren 
kwetsbaar zijn als Jezus geen deel uitmaakt van hun leven. 
Daarnaast groeien we in de kwaliteit van ons aanbod en onze 
kennis om jongeren dichtbij te krijgen en te houden. En ja, we 
groeien ook in onze reikwijdte.
Naast de start van nieuwe lokale plaatsen is in 2020 ook de 
samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland omtrent 
lokale pioniersplekken van start gegaan. Komende jaren zal dit 
ons dichter bij de kerken gaan brengen.
Op strategisch niveau zijn we met partners in gesprek gegaan 
om ons te oriënteren op de toekomst. Met het Leger des 
Heils groeit de verbintenis en ook met de Protestante Kerk in 
Nederland zijn stappen gezet die bemoedigend zijn voor de 
toekomst. Met Operatie Mobilisatie wordt gewerkt aan nauwe 
afstemming m.b.t. lokale projecten. Die verbinding zullen we in 
2021 verdiepen en intensiveren.
Met het Evangelisch College kwamen we tot verregaande 
samenwerkingsafspraken m.b.t. de opleidingsmogelijkheden 

van onze mensen en in Almere sloten we een convenant met 
de lokale gemeente de Wegwijzer. 
 
YOUTH FOR CHRIST WERELDWIJD

We maken deel uit van een prachtige wereldwijde beweging 
die in meer dan 130 landen actief is. We hebben juist in deze 
periode ook bijgedragen aan de urgente missie van collega 
landen. Binnen de EMENA (Europe – Middle East – North 
Africa) hebben we actief geparticipeerd en zijn we nog steeds 
bezig om in 2022 de General Assembly van Youth for Christ 
in Nederland plaats te laten vinden.

MET Z’N ALLEN

De kracht van onze missie ligt in de gezamenlijkheid. We 
redden het niet om onze missie echt vrucht te laten dragen als 
we dat allemaal op een eilandje doen. Onze mensen werken 
dagelijks gezamenlijk keihard om het kloppende Vaderhart van 
God zichtbaar en hoorbaar te maken bij een groep jongeren 
die niet vanzelfsprekend met christenen in aanraking komen. 
Dat heeft support nodig van biddende en gunnende mensen. 
Die support ervaren we steeds weer en daar zijn we onge-
looflijk dankbaar voor. In dit bijzondere jaar ontvingen we 
bemoedigende berichten, gebeden en steunbetuigingen en 
is gebleken dat onze achterban trouw blijft en dat we onze 
fondsenwerving goed op peil konden houden. 
In alles blijven we onze afhankelijkheid benoemen die we vin-
den in onze relatie met Onze Schepper. In Hem en door Hem 
blijven we zoeken naar wegen om jongeren bekend te maken 
met een leven met Jezus Christus dat zo waardevol en uitda-
gend is, dat je er wel voor kiezen wil. Die missie is aan Youth 
for Christ toevertrouwd en zo lang we met elkaar die urgentie 
daarvan nog voelen en zien, gaan we ervoor. Met z’n allen. 

Bram Rebergen, directeur Youth for Christ Nederland.
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IN BEELD
JONGERENWERK

Bij u in de buurt

"We hebben echt gezien dat het werk van de Geest zich door geen enkele  
beperking laat weerhouden. Youth for Christ is meer en meer de lokaal  

missionaire jongerenorganisatie geworden die, geleid door haar missie, 
alle jongeren in ons land wil bereiken."
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Solid- en Steady- 
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313

Getallen zijn leuk maar zeggen niet alles. Lees op pagina 8 t/m 11 over de impact van ons jongerenwerk.

IN BEELD
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Lokaal missionair jongerenwerk

JONGEREN!
GAAN VOOR

"Wij laten jongeren zien en ervaren dat ze niet alles in het leven alleen hoeven 
op te lossen en dat een leven in relatie met Jezus hen kan helpen."
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YOUTH FOR CHRIST - DE BEWEGING  
VAN JONG ZIJN

In 2020 hebben wij in meer dan 23 plaatsen veilige plekken 
kunnen bieden aan jongeren. Youth for Christ zoekt jongeren 
op en loopt met deze jongeren mee. Gedreven door Gods 
liefde zijn wij er om ze te helpen. Ook laten wij ze zien en  
ervaren dat ze niet alles in het leven alleen hoeven op te  
lossen en dat een leven in relatie met Jezus hen kan helpen. 
Naast onze #jebentnietinjeeendjeactie was er extra aandacht 
voor de individuele jongere die op school vast dreigde te 
lopen nu groepsactiviteiten moeilijker te organiseren waren. 
Veel ambulant werk, veel coaching en speciale corona-
huiswerkklassen zijn opgezet. 
Online zijn onze jongerenwerkers in Almkerk heel actief 
geweest om jongeren te bereiken en in Eindhoven werden 
de vele online georganiseerde FIFA-toernooien een groot 
succes.

Als we ergens niet omheen kunnen wanneer we 

terugblikken op 2020, dan is dat de wereldwijde 

coronapandemie en de impact die deze heeft gehad 

op de maatschappij. Waanzinnig trots zijn 

wij binnen Youth for Christ op de enorme flexibili- 

teit en inzet die onze lokale teamleiders, jongeren-

werkers en vrijwilligers hebben getoond. Proactief 

zochten we netwerkpartners op en waren we in 

contact met overheden, kerken en andere instanties. 

Gaandeweg 2020 zagen zij de noodzaak in, dat 

er aandacht kwam voor de kwetsbare jongeren in 

Nederland. Samen zochten wij, binnen de mogelijk-

heden die er waren, jongeren op om er voor ze te 

zijn. Zo bewees Youth for Christ als missionaire 

jongerenbeweging dat ze continue meebeweegt  

met de maatschappij en de behoefte van jongeren. 
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YOUTH FOR CHRIST -  DE BEWEGING VAN 
LOKAAL MISSIONAIR JONGERENWERK

In 2020 hebben we de banden met alle Youth for Christ 
plaatsen, van zelfstandige stichtingen, lokale afdelingen tot de 
initiatieven draaiend op vrijwilligers, verder aangehaald. Hier-
mee hebben we de brede beweging naar professioneel lokaal 
georganiseerd missionair jongerenwerk voortgezet. Andere 
maatschappelijke organisaties zien in Youth for Christ een 
partner voor missionair jongerenwerk. Om die reden startte 
Youth for Christ in 2020 verkennende gesprekken met diverse 
maatschappelijke organisaties. Zo is in 2020 de samenwer-
king met het PKN Dienstencentrum aangegaan om Youth for 
Christ pioniersplekken in samenwerking met de lokale kerk(en) 
op te zetten. De eerste opstarttrajecten zijn in 2020 van start 
gegaan. Door voortdurend op zoek te zijn naar mensen die 
een roeping hebben om er voor jongeren te zijn, konden we 
dankzij begeleiding en ondersteuning nieuwe Youth for Christ 
plaatsen opstarten in Goeree Overflakkee en de Krimpener-
waard. Beide plaatsen schreven een ambitieus 5 jarenplan. 
Ook zijn we terug in Rotterdam! Met een meerjarenplan heeft 
Youth for Christ Rotterdam zich in 2020 grondig voorbereid 
om in 2021 te kunnen worden gelanceerd.  

JONGEREN!





MEDEWERKERS - DE BEWEGING  
VAN GODS KONINKRIJK

We geloven dat Gods werk onder jongeren zichtbaar  
wordt door mensen om hen heen, zij bouwen Gods 
Koninkrijk. Gedreven door Gods liefde zijn wij er voor alle 
jongeren. Uiteindelijk gunnen we hun allen geloof, hoop en 
liefde zoals onze jongerenwerkers die ook zelf ervaren in 
Jezus Christus. Daarom hebben we ook in 2020 ingezet op 
mensen en minder op producten of projecten. Voor mensen 
met talenten en een roeping is er bij Youth for Christ altijd 
ruimte. De mogelijkheden om onze mensen in groepsverband 
te trainen en toe te rusten waren dit jaar helaas beperkt. 
Toch hebben we in hen kunnen investeren door middel van 
coaching, toerusting en training. Daarnaast hebben we hen 
met goede methodieken voor het jongerenwerk ook goed 
kunnen faciliteren. 

VOORUITBLIK 2021

De onderlinge verbinding tussen alle Youth for Christ  
plekken in Nederland, om zo een gezamenlijke cultuur te 
borgen en verbonden te blijven op de missie en visie van 
Youth for Christ, zetten we voort. Naarmate de maatschappij 
uit de coronapandemie kruipt zullen wij blijven investeren in 
samenwerking met partnerorganisaties, overheden en lokale 
kerken om missiegedreven jongeren op te zoeken. De kaders 
en speerpunten voor de komende jaren zullen wij in 2021 
definitief vaststellen wanneer het strategisch proces, welke 
Youth for Christ in 2020 startte, zal worden afgerond.   

Kijk op pagina 7 voor een overzicht van activiteiten en cijfers. 

Jaarverslag Youth for Christ 2020

10 11



MEEBOUWEN
AAN MISSIONAIR 
JONGERENWERK

Training & Toerusting

“Jezus zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:  
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ (Marcus 1:15)”
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Het jaar 2020 werd voor training en toerusting 

anders dan gedacht. Door de coronacrisis werd 

alles op z’n kop gezet inclusief ons trainings-  

en toerustingsaanbod. Alle fysieke trainingen 

vielen weg. De Rock Solid en Solid Friends clubs 

konden de fysieke programma’s opeens niet 

meer gebruiken. Daarnaast kwam er een sterke 

vraag naar nieuw en aangepast materiaal om 

jongeren op nieuwe manieren te bereiken. 

We gingen het tweede jaar in van het jaarthema  
‘Pray & Go’ waarbij dit jaar de nadruk lag op het  
‘gaan’. We keken dit jaar naar het evangelie van  
Marcus om te ontdekken wat Jezus liet zien en hoe  
wij kunnen meebouwen in het koninkrijk van God.  
 
ONLINE 
We hebben ons trainingsaanbod omgezet in een online 
aanbod. Onze trainingen hebben we opgenomen op video 
en digitaal aangeboden aan onze achterban. Door het jaar 
heen meldden al snel 3000 jeugdleiders zich aan voor onze 
nieuwsbrief om steeds op de hoogte te zijn van nieuwe 
trainingen, inspiratie (Pep-conferenties, routekaarten) en 
programma’s. 
Ons Trainingsevent organiseerden we online met als the-
ma: ‘Een Frisse Start!’. Zo’n 700 deelnemers uit het hele 
land haakten aan en werden geïnspireerd om in coronatijd 
jongeren te bereiken. Eén van de reacties van jeugdleiders 
was: “Wat een goede workshops. Je krijgt handvaten om 
als jeugdleider zelf te groeien en je impact op jongeren te 
vergroten.” 
Onze clubprogramma’s hebben we omgebouwd tot online 
(houseparty)programma’s. Op deze manier kregen de 
jeugdleiders tools in handen om online hun club vorm te 
geven. Deze clubprogramma’s zijn door veel kerken in 
Nederland gebruikt. 

Jaarverslag Youth for Christ 2020

MEEBOUWEN
AAN MISSIONAIR 
JONGERENWERK

Ook is er geïnvesteerd in het sprekersteam van Youth For 
Christ. Vier sprekers uit de breedte van Youth for Christ  
gingen voor in diverse diensten in de gehele kerkelijke  
breedte van Nederland. Ook vormden online kerkdiensten 
een belangrijk onderdeel. 

TRAINING & TOERUSTING

Begin 2020 hadden we onze tweede Youth Rally. Met ruim 
150 stafmedewerkers en vrijwilligers kwamen we bij elkaar in 
het klooster. We werden geïnspireerd vanuit de Bijbel om te 
ontdekken hoe we onze missie kunnen vormgeven. Daarnaast 
werd iedereen getraind vanuit de ontwikkelde leerlijnen. Het 
evenement was een groot succes. Alle medewerkers en 
vrijwilligers gingen weer opgebouwd naar huis. Een reactie 
van een deelnemer: “Ik heb enorm veel mogen ontvangen. 
Gedurende het jaar ben je al zoveel aan het geven, heerlijk 
om dan een heel weekend te mogen ontvangen.” Een enorme 
zegen dat we dit net voor het uitbreken van de coronacrisis 
nog met elkaar hebben kunnen beleven. 

Ook dit jaar is er ingezet op lokale ondersteuning. Er is 
meegedacht en ondersteund binnen lokale projecten. Het 
nieuwe inwerktraject voor nieuwe medewerkers is afgerond. 
Zij ontvangen bij de start van hun werk bij Youth for Christ 
een geheel ingerichte omgeving. Hier krijgen ze een half jaar 
lang opdrachtjes, kennismakingsvideo’s en checklistjes om 
zo goed ingewerkt te raken bij Youth for Christ. Daarnaast 
hebben alle lokale plaatsen ondersteunende werkvormen 
ontvangen om het zoeken van God vorm te geven. 

Tot slot zijn we gestart met de prayerdays. Op een landelijke 
dag van gebed komen we als Youth for Christ medewerkers 
bij elkaar om God te zoeken, te aanbidden, de Bijbel open  
te slaan en onze gebeden bij Hem te brengen. Door de  
coronacrisis hebben we dit wisselend online of in kleine  
groepen vormgegeven. Op deze manier bouwen we met 
elkaar aan de basis. Dit werk kunnen wij immers alleen  
doen met de hulp van onze God. 



JONGEREN
INVESTEREN IN 

Werving & Communicatie

“Fantastisch om te zien dat er zoveel mensen zich wilden inzetten voor onze  
missie. Zowel door mee te fietsen of door één van de fietsers te sponsoren.  

Met de opbrengst van deze sponsoractie kunnen we in onze lokale plaatsen 
de jongeren blijven ontmoeten en hen op het spoor van Jezus zetten.” 

– Bram Rebergen, directeur Youth for Christ
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aantal losse giften nam af en ook de collecten vanuit kerken 
vielen tegen. We denken een ‘corona-effect’ te zien. Onze 
mailings waren dit jaar echter succesvoller t.o.v. voorgaande 
jaren. Ook stegen de inkomsten vanuit onze groep structurele 
donateurs, dankzij onder andere een succesvolle upgradings-
actie via telemarketing en onze campagne Meidenplof. De 
schenkingen bleven op peil. We zien daarin dat onze trouwe 
achterban loyaal aan ons blijft, ook in tijden van crisis. Daar zijn 
we heel dankbaar voor. In de begroting nemen we jaarlijks een 
post op voor nalatenschappen. Die komt tot stand op basis van 
een gemiddelde in de afgelopen jaren. In dit boekjaar hebben 
we 40.000 euro ontvangen aan legaten en erfstellingen ten 
opzichte van de 100.000 euro die we hiervoor begroot hadden.

VERMOGENSFONDSEN 

In 2020 hebben we in totaal 188.250 euro aan toekenningen 
ontvangen van vermogensfondsen. Waarvan 99.250 euro 
rechtstreeks is toegekend aan lokale plaatsen en projec-
ten. Door de coronacrisis werden de aanvragen bij fondsen 
kritischer beoordeeld. Anderzijds werden er juist vanuit aantal 
fondsen gelden beschikbaar gesteld voor projecten die direct 
bijdragen aan de gevolgen van de crisis voor jongeren. 

ONDERNEMERSNETWERK 
Tijdens dit jaar hebben we goed contact onderhouden met de 
ondernemers van het netwerk, ondanks dat we geen fysieke 
bijeenkomsten konden organiseren. We waren over en weer 
betrokken op de uitdagingen en kansen die dit jaar met zich 
meebrachten. We zijn gestart met een pilot voor een lokaal 
ondernemersnetwerk in Arnhem. We zien hier een mooie 
beweging ontstaan die we in 2021 gaan doorzetten in andere 
lokale plaatsen. We hebben dit jaar een groep ondernemers  
en giftgevers projectmatig kunnen verbinden aan ons lokaal 
jongerenwerk. In totaal hebben we hier 60.000 euro voor  
ontvangen, dat is een groei ten opzichte van voorgaande jaren. 

2020 was het jaar van fysieke afstand tot onze 

achterban. We konden elkaar niet ontmoeten  

tijdens de events die we normaal gesproken 

organiseren voor de verschillende groepen die 

met ons optrekken in onze missie. Tegelijkertijd 

hebben we ons erg verbonden gevoeld en zijn  

we dankbaar voor de trouwe steun die we in  

2020 ontvingen van onze vrijwilligers, mensen  

die bidden en donateurs die onze missie  

mogelijk maken met financiële steun.

JE BENT NIET IN JE EENDJE

Tijdens de eerste lock-down hebben onze jongerenwerkers 
meer dan 1200 jongeren verrast met een tasje met inhoud. 
De boodschap: Je bent niet in je eendje! Deze actie is  
mogelijk gemaakt dankzij 11.000 euro aan giften en  
fondstoekenning van EO Metterdaad van 10.000 euro. 

EERSTE TOUR D’ORANGE VAN  
YOUTH FOR CHRIST GROOT SUCCES

Zaterdag 12 september was de eerste editie van de Tour 
d’Orange, het fietsevent van Youth for Christ. In teams  
fietsten de 102 deelnemers diverse routes met een totale 
lengte van bijna 10.000 kilometer. Aan het eind van de dag 
werd aan directeur Bram Rebergen een cheque uitgereikt 
met het eindbedrag van 35.000 euro! De dagen daarna liep 
te teller zelfs op tot 42.000 euro.

FONDSENWERVING ENIGSZINS OP PEIL 

In dit crisisjaar is gebleken dat onze achterban trouw blijft 
en dat we onze fondsenwerving enigszins op peil konden 
houden. We zien ten opzichte van de begroting echter wel 
een verlies en een lichte daling ten opzichte van 2019. Het 
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IN CIJFERS
JONGERENWERK

Financiën
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Lasten 2020 2019

Lokaal jongerenwerk 4.305.358 2.369.100

Training en toerusting 342.828 415.562

Overige activiteiten 7.230 10.666

Kosten fondsenwerving 314.015 377.139

Kosten subsidieverstrekking 87.097 75.569

Kosten beheer en administratie 276.706 207.965

Voorzieningen 18.403 0

Financiële baten en lasten 3.438 4.325

Mutaties bestemmingsfondsen 16.732 18.306

Totaal € 5.371.807 € 3.478.632

Baten fondsenwerving 2020 2019

Mailingen en losse giften 642.972 586.255

Incasso’s 589.552 586.281

Schenkingen 137.955 133.025

Nalatenschappen 40.006 613.165

Kerken/collecten 59.702 68.036

Vermogensfondsen 134.942 144.561

Doorzendgiften YfC Internationaal /overige giften 7.660 6.963

Partnerbijdragen/verkoop goederen 21.650 5.869

Saldo bestemmingsfonds 13.676 -34.423

Totaal € 1.648.115 € 2.109.732

 

 Inkomsten 2020 2019

FTE 47 50

Medewerkers 84 85

Baten uit eigen fondswerving 1.648.115 2.109.732

Subsidies van overheden 541.617 640.731

Overige baten 2.939.537 869.966

Totale baten € 5.129.269 € 3.620.429

●  Baten uit eigen  

fondswerving

● Overige baten

●  Subsidies van  

overheden

Er is een negatief resultaat 
van € 242.536. Dit tekort 
komt voornamelijk door 
investeringen in 2020. 
Het nettoresultaat van de 
verkoop van De Lindenhorst, 
is overgebracht naar St. 
Huisvesting aangezien deze 
statutair eigenaar was van 
het pand. Zij staan garant 
voor de continuïteitsreserve 
van YfC. Vorig jaar was dit 
overschot € 141.797 (2019)

Een onafhankelijke  
accountant heeft  
verklaard dat de cijfers 
in dit jaarverslag een 
getrouw beeld van de  
werkelijkheid weergeven.  
Deze verklaring en de  
volledige jaarrekening  
zijn te downloaden op  
yfc.nl/jaarverslag.
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BOUWEN
SAMEN

Samenwerken

"Samenwerken is van groot belang om met zoveel  
mogelijk mensen om jongeren heen te kunnen staan.”
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Samenwerken is van groot belang om met 

zoveel mogelijk mensen om jongeren heen te 

kunnen staan. Landelijk werkten we in 2020 

daarom samen met kerkgenootschappen en tal 

van organisaties. Ook zijn we lid van meerdere 

koepelorganisaties. Daarnaast hebben we op 

lokaal niveau diverse samenwerkingsverbanden 

met (andere) organisaties, kerken en bedrijven. 

Jaarverslag Youth for Christ 2020

BOUWEN

4.  WAKE, DARE TO CONNECT 
Op zaterdag 4 juli organiseerden we in samen-
werking met PKN Jong, Present Nederland en 
Move community een online event met als doel 
om vanuit Gods genade en liefde open te staan 
voor het onderwerp racisme. Het event was een 
succes dankzij de medewerking van meer dan 
10 christelijke artiesten zoals Dwight Dissels en 
Reyer. Diverse christelijke media berichtten over 
dit event en gaven daarmee een mooi podium aan 
onze boodschap. 

5.  CAMPINGS  
Voor het campingwerk van Dabar van de IZB 
stelden we een Solid programmapakket samen 
wat de teams konden gebruiken. We trainden de 
Dabar teamleden en de programma’s werden op 
zo’n twintig campings tijdens de zomervakantie 
gebruikt. 

1.  STRATEGISCH PARTNERSHIP 
In 2020 zijn er strategische gesprekken gevoerd 
met de leiding van de Protestantse Kerk in Neder-
land, het Leger des Heils en Operatie Mobilisatie. 
Met deze gesprekken willen we verbinding, ver-
sterking, verdieping en verduurzaming inzetten van 
onze gezamenlijke missies. We ervaren dat we 
door een constructieve samenwerking elkaar als 
organisaties kunnen versterken om grote groepen 
jongeren te bereiken met de liefde van Jezus. Dit 
zullen we in 2021 intensiveren.

2.  NEW WINE 
De zomerconferentie kon dit jaar niet doorgaan. 
Dit jaar is de conferentie online vormgegeven. Een 
spreker van Youth for Christ mocht voorgaan in de 
dienst voor jongeren. Daarnaast is er in opdracht 
van New Wine een speciale ministry cursus 
ontwikkeld voor jongeren. 

3.  CORONA 
Door de coronacrisis hebben we de handen 
ineengeslagen met andere organisaties. Zo is 
er samen met Jong Protestant en de HGJB een 
boekje ontwikkeld om jeugdleiders tools in handen 
te geven om hun jongeren te bereiken. 
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