
SCHENK JONGEREN
de kans Jezus  
te leren 
kennen



GAAN
VOOR

JONGEREN

Onze relatie met Jezus ervaren we als 
geweldige	rijkdom	en	dat	gunnen	we	jon-
geren ook! Jongeren op het spoor zetten 
van Jezus, dat is al ruim 70 jaar onze mis-
sie. Vanuit deze missie gaan we vol goede 
moed de toekomst in, want we geloven 
dat Jezus voor ons uitgaat. 

Om	deze	missie	te	kunnen	blijven	uitvoe-
ren, heeft Youth for Christ steun nodig. 
Steun	in	de	vorm	van	gebed	voor	ons	
werk,	maar	vanzelfsprekend	ook	financi-
ele	support.	Investering	op	lange	termijn	
is	van	cruciaal	belang	voor	Youth	for	
Christ	als	beweging.	

Alleen	met	uw	hulp	kunnen	we	ons	blij-
ven	inzetten	voor	onze	opdracht.	Hebt	
u	net	als	wij	hart	voor	de	jongeren	in	uw	

omgeving? Gunt u het hen dat ze de 
liefde van hun hemelse Vader mogen ont-
dekken? Doe dan met ons mee en geef 
van harte!

Met	uw	steun	kunnen	we	blijvend	tien-
duizenden jongeren per jaar ontmoeten, 
ondersteunen en vertellen over Jezus. 
Door Hem en in Hem is er hoop, liefde en 
perspectief. 

Dank	voor	uw	betrokkenheid.

Bram	Rebergen
Directeur Youth for Christ 
Nederland



Y
outh for Christ is in staat om jongeren 
aan te spreken en ze te laten weten 
hoe mooi de christelijke boodschap is. 
Dat vind ik waardevol! Zelf heb ik drie 

dochters. Mijn vrouw en ik hebben hen katholiek 
opgevoed, maar ik heb gezien hoe moeilijk het 
voor een kerk is om jongeren vast te houden. 
Onze dochters hebben zich losgemaakt van de 
kerk, maar zijn wel gelovig gebleven. Laatst zei 
één van hen: ‘Jullie hebben ons voorgedaan hoe 
je christen kunt zijn’. Youth for Christ doet dat 
ook bij jongeren en dat vind ik prachtig.”

TOEVLUCHTSOORD VOOR JONGEREN
“In mijn werk als advocaat en rechter ben ik 
veel kinderen tegengekomen die nauwelijks 
ruggensteun kregen. Hen is thuis geen 
normbesef en gewetensontwikkeling 
bijgebracht. Ik begrijp dat kinderen daardoor 
de verkeerde kant op kunnen gaan. Het is 
fantastisch dat Youth for Christ deze kinderen 
en jongeren helpt. In het jongerencentrum 
in Arnhem heb ik zelf gezien hoe jongeren 
zich thuisvoelen en een luisterend oor vinden. 
Youth for Christ is echt een toevluchtsoord 
voor hen. Dat ze een bezigheid hebben en 
zich gewaardeerd voelen, dat is belangrijk. 
Daarbovenop worden jongeren er ook nog op 
het spoor van de blijde boodschap gezet.”

FINANCIEEL VERBONDEN
“De beweging van Youth for Christ is 
onmisbaar, dat ervaar ik echt zo. Ik heb me 
financieel aan Youth for Christ verbonden 
zodat ik eraan kan bijdragen dat dit 
belangrijke werk en gedachtegoed blijft 
voortbestaan. Door mijn financiële steun voel 
ik me echt onderdeel van Youth for Christ. 
Ik geef met steeds meer plezier! Periodiek 
geven is gunstig omdat het fiscale voordelen 
heeft. Bovendien hoef ik zo niet telkens 
zelf actief een gift over te maken, wel zo 
makkelijk.” 

Al meer dan 10 jaar steunt Joseph Follender (1947) ons jongerenwerk met een 

periodieke schenking. Dat is fiscaal voordelig en gemakkelijk, maar zorgt er ook voor 

dat hij zich echt onderdeel voelt van Youth for Christ. In zijn eigen stad Arnhem zag hij 

met eigen ogen hoe Youth for Christ een toevluchtsoord is voor jongeren. Hij vertelt: 

‘ ‘Youth for Christ laat 
jongeren zien hoe mooi de 
christelijke boodschap is’’

Joseph 
Follender



Geef ook met een 
PERIODIEKE GIFT.
Wij hopen dat u er, net als Joseph Follender, voor wilt kiezen Youth for 
Christ te ondersteunen met een periodieke gift. Deze gift legt u vast in 
een overeenkomst voor een periode van minimaal vijf jaar. Het voordeel? 
Het stelt ons in staat voor langere termijn plannen te maken om jongeren 
in Nederland te bereiken met het Evangelie. En u kunt uw gift volledig 
aftrekken van de belasting. Een voordelige manier van schenken dus! 

Wat zijn de voordelen van een overeenkomst voor periodieke giften? 

• U geeft jongeren via Youth for Christ de kans om Jezus te leren kennen. 
• U stelt ons in de gelegenheid uw geld duurzaam in te  
 zetten.
• U kunt uw donatie specifiek bestemmen      
 voor een bepaalde locatie of een specifiek  
 project van Youth for Christ. 
• U krijgt (als u dit op prijs stelt) een   
 uitnodiging om zelf een kijkje te nemen bij  
 ons jongerenwerk.
• Uw periodieke giften zijn volledig aftrekbaar 
 bij de inkomstenbelasting. Hierdoor kunt u: 
 1) voordeliger schenken of 2) meer 
 jongeren helpen voor hetzelfde bedrag. 

Een periodieke schenking is makkelijk te 
regelen. U hoeft niet langs een notaris om 
de overeenkomst vast te stellen. Bent u 
geïnteresseerd of wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met Jurjen Folkers.

Jurjen Folkers 
Coördinator Relatiebeheer

030 2028060 
06 2370 9504
jurjen.folkers@yfc.nl

Makkelijk geregeld in  
vier stappen

U vult de onderdelen voor de schenker 
in op het formulier ‘Overeenkomst 
periodieke gift in geld’

De overeenkomst stuurt u ondertekend 
op naar Youth for Christ. U kunt 
hiervoor de antwoordenvelop 
gebruiken.

Wij	vullen	de	overeenkomst	aan	met	
onze gegevens en ondertekenen deze.

U ontvangt de overeenkomst terug 
voor	uw	administratie.	Wij	bewaren	
een kopie.

➊

➋

➌

➍

Liever digitaal? 

Ga naar yfc.nl/schenken 

en vul binnen 5 minuten 

het online formulier in.



ONZE VERHALEN.
Vanuit 23 plekken in Nederland en met 300 jongerenwerkers zoekt  

Youth for Christ jongeren op. We bieden praktische hulp en ondersteuning 
waar nodig en zetten jongeren op het spoor van Jezus. 

Jongerenwerker Nick Dees (32) werkt in  
Gorinchem. “We hebben hier drie jongerencentra met 
wekelijkse inloop, doen veel sport en spel, gaan de 
straat op om jongeren op te zoeken, hebben een mu-
ziekstudio en een eigen zaalvoetbalteam. Ook geven 
we voorlichting over social media en doen we veel 
1-op-1-begeleiding. Jongerenwerk begint altijd met 
relatie. Pas als die vertrouwensband er is, kan je echt 
iets voor jongeren betekenen. Ze komen naar ons 
voor ontmoeting, hulp en talentontwikkeling in brede 
zin. En natuurlijk voor een potje FIFA op de nieuwste 
PlayStation.” 

Vanuit  
relatie

Willem (12) komt sinds een paar maanden bij het 
jongerencentrum in Eindhoven. “Ik vind het leuk dat 
ik hier met kinderen ben van mijn eigen leeftijd. Er is 
veel om te doen wat thuis niet kan, zoals gamen of 
poolen. Thuis is het vaak erg druk. Hier kan ik meer 
mijn eigen gang gaan. Als ik binnenkom, vraagt jon-
gerenwerker Matheus altijd hoe het gaat. Hij is heel 
aardig. Als er iets is, kan ik altijd naar het jongeren-
centrum komen of Matheus bellen.  
Ik vind het fijn hier. Je bent vrij om jezelf te zijn.”  

Gamen en 
poolen

“�Dankzij�Youth�for�Christ�ben�ik�uit�de�put� 
geklommen�en�sta�ik�nu�op�eigen�benen.” Naomi (18)

Thuiskomen
Naomi (18) kwam tijdens haar middelbare schoolperio-
de bijna dagelijks bij het jongerencentrum in Emmeloord. 
“Voor mij is Youth for Christ echt ‘thuiskomen’. Op de 
middelbare school zat ik echt in de put. Ik maakte ver-
keerde keuzes en had continu ruzie thuis. Maar in het 
centrum kwam ik tot rust. Met Jettie kon ik over alles 
praten. Ze was er voor me en gaf me het zetje dat ik 
nodig had om weer met school aan de slag te gaan. 
Dankzij Youth for Christ ben ik uit de put geklommen en 
sta ik nu op eigen benen.”



Youth for Christ
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

030 202 8060
steun@yfc.nl
www.yfc.nl

Giften: IBAN NL28 RABO 0111 4448 88

• U geeft jongeren de kans Jezus te leren kennen.

• Uw donatie wordt duurzaam ingezet.

• U kunt zelf het project of de locatie kiezen waar u voor geeft.

• U kunt met uw eigen ogen ons jongerenwerk zien, als u dat wilt. 

•	 Uw	giften	zijn	volledig	aftrekbaar	van	uw	inkomstenbelasting.

• Het is zo gedaan; u hoeft niet langs een notaris

Een periode schenking, 
dit is waarom:

Wilt u meer weten? Neem contact op  

met Jurjen Folkers. Mail naar jurjen.folkers@yfc.nl  

of	bel	030 2028060  /  06 2370 9504

Liever digitaal? 

Ga naar yfc.nl/schenken 

en vul binnen 5 minuten 

het online formulier in.


