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Youth for Christ Harlingen 

Maandelijkse nieuwsbrief 

Intro 

Een nieuw seizoen! 

We gaan weer van start! Een gezellig, leerzaam 

en superleuk seizoen! Spelletjes, bijeenkomsten 

en heel veel liefde van God. (Maar die liefde 

krijgen we altijd al      ) We gaan er een leuke 

periode van maken! Verder in deze nieuws brief: 

een kijkje achter de schermen, nieuwe 

vrijwilligers en een heel nieuw plan! 

 

 

 
  

The Hope Movement! 
Een start met het delen van hoop! 

YFC Nederland 

Youth For Christ gelooft dat je hoop kunt 
brengen door te delen. Dat kan het delen van je 
(geloof)verhaal zijn, ter bemoediging van 
iemand. Of het delen van een glimlach, naar een 
vreemde in het voorbij gaan. Of het opdragen 
van een jongere in je gebed. Na een periode van 
weinig contact is het tijd voor échte verbinding. 

Verlang jij daar ook naar? Wil je Jezus’ liefde 
laten zien en zoek je naar een manier om dit te 
doen? Wij helpen je daarbij met 36 praktische 
ideeën (challenges) in deze prachtige waaier om 
hoop te verspreiden. Doe de supermakkelijke 
challenges samen met je gezin, je jeugdgroep, 
kring of vrienden en laat hoop waaien in je 
buurt. Hier de link om hem te bestellen! 

Bestel jouw gratis waaier (hopemovement.nl) 

Onze 4 challenges voor deze maand: 

1. Maak een gebedswandeling door je wijk, bid 
voor de mensen in de huizen (3) 

2. Bedenk een week lang waar je dankbaar voor 
bent (15)  

3. Wie schrijft die blijf (21), Schrijf een brief aan 
je toekomstige ik, bijvoorbeeld over 15 jaar. 

4. Elke dag een week lang (35), lees dezelfde 
bijbel tekst elke dag en schrijf op wat je raakt. 
 

 

De bidstond  
 
Elke maandagavond komt de gebedsgroep van YFC samen 
om te bidden voor het werk van YFC. Het doel van de 
gebedsgroep is om te bidden voor o.a.de jeugd 
die Youth for Christ bezoekt, de activiteiten van YFC, de wijk 
Plan Zuid en voor Harlingen. Door gebed willen we God de 
ruimte geven om Zijn plan uit te werken met YFC. 
Bent u geïnteresseerd in de gebedsgroep van YFC De groep 
bestaat uit een vaste kern van ca. 4-5 personen. Een avond 
ziet er ongeveer als volgt uit: We komen bij elkaar in een 
ontspannen sfeer met een kopje koffie/thee en wat 
bijpraten met elkaar, daarna zingen we liederen waarbij 
iedereen in de groep een lied mag opgeven. Dit aangevuld 
met een stukje overdenking vanuit de bijbel. Vervolgens 
gaan we in gebed voor de punten die op dat moment 
belangrijk zijn.  
Wij ervaren het elke keer als een goede start van de nieuwe 
week. 
Wanneer? Elke maandagvond van 20:00u tot 21:30u 
 
Namens de gebedsgroep van Youth For Christ Harlingen 

https://hopemovement.nl/bestel/
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Nummer van de maand: God van licht, Stichting opwekking (807) 

 
  God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 

Veilig naar de kust, waar U woont 
Waar U woont 

 

 Youth for Christ Harlingen 

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de 

wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft 

licht dat leven geeft.’ 

Johannes 8:12 

Een heel nieuw plan, vrijwilligers! 
YFC Harlingen is al 20 jaar actief, met veel plezier, gezelligheid maar ook giften. Het was soms een 

beetje rommeling, maar daar willen we verandering in brengen! 

We willen meer structuur en zekerheid voor de jongeren. Daarom zijn wij bezig met een nieuw plan. 

Sjoerd van YFC Nederland is al een paar keer bij ons langs geweest, we maken grote stappen!! Het 

nieuwe plan is geschreven, maar daar blijft het niet bij. Het moet ook uitgevoerd worden, dat kost tijd 

maar ook vrijwilligers.  

Een punt in ons plan is dat we vaker open willen voor de jongeren. Dit in de middag na schooltijd. De 

jongeren kunnen dan langskomen voor een kopje koffie of thee en een koekje. Ook bieden we dan een 

luisterend oor. Wij bidden ervoor dat God ons leidt in dit plan en hij het uitvoert hoe hij het voor ogen 

heeft. Bid jij ook mee??? 

Voor dit nieuwe plan komen we echter alleen nog wat vrijwilligers te kort. Heb jij hart voor jongeren 

en hart voor God. Voel jij je aangetrokken tot ons plan? Meld je dan snel aan! Dit kan door te appen 

naar 06-15964712 (Hilde Dijksta Heres). 
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Gebedskalender 
Raad eens welke stad er vorige maand in de gebedskalender stond, Harlingen! 
Wij hebben hier uitleg gegeven over de huiskamer en waarom wij dat graag willen. Hieronder de link waar 
je hem nog kunt lezen. 
 
“Jongeren kunnen hier zichzelf zijn” Anna (18) (yfc.nl)  
 

 

 
 
  

Youth for Christ Harlingen 

Wij gaan weer van start. 
 

Vanaf nu weer iedere 2 weken Rock Solid.  

Rock Solid begint om 19:30 en eindigt om 21:00 en is om de 14 dagen. Iedereen tussen de 11 en 14 is 
welkom! 

Kosten om mee te doen aan Rock Solid zijn maar 1 euro per keer en is de bar na de tijd geopend. Je mag je 
vrienden of vriendinnen meenemen, je buurmeisje of buurjongen. Kom eerst gewoon eens kijken dan kun 
je daarna nog beslissen of je het leuk vindt! 

 Het doel van Rock Solid is: jullie een leuke veilige plek bieden, waar jullie op vrijdagavond met elkaar 
leren om vriendschappen aan te gaan, waar je kletst over onderwerpen die echt belangrijk zijn en waar je 
veel gezelligheid met elkaar hebt. Je kunt er met je vrienden naar toe komen, maar je kunt er ook nieuwe 
vrienden maken. 

https://yfc.nl/jongeren-kunnen-hier-zichzelf-zijn/?fbclid=IwAR2W2iFCp_DesDukt4xIxupuypv7rPOHvONwPeBsRLqwCPmz0laKmkP998s
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Dag De Hamer hallo Nieuw Zuid! 
Vorige seizoen hebben we afscheid genomen van 

ons oude vertrouwde gebouw, de Hamer.  

Er was aan vervanging toe, nu mogen wij 

verblijven in lokaal 8 van Nieuw Zuid.  We zitten 

hier met veel plezier. Op de muurschildering staat 

zelfs de Bijbel! 

We zitten nu op een meer opener plek vlak voor 

de RSG! We worden dus meer gezien, en dat is 

geweldig. God heeft het zo gewild.  

Kom jij ook langs?! 

Prinses Irenestraat 2, 8862 TL Harlingen 

 

Bedankt voor alle giften. <3 

Wij het team van Youth For Christ en de jongeren willen ieder hartelijk danken voor de giften die wij hebben mogen 

ontvangen! Bedankt voor de vrijgevigheid. 

Youth For Christ Harlingen is afhankelijk van giften en sponsorgelden. Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, is 
jouw steun meer dan ooit nodig zodat wij door kunnen gaan met het organiseren van activiteiten voor jongeren. Wil 
je Youth For Christ Harlingen sponsoren of hiervoor een gift geven vermeld dit dan bij je overboeking. 

Giften en sponsorbedragen kunnen worden overgemaakt op onderstaande gegevens: 

Youth For Christ Harlingen 
NL31INGB0009477526 

 

 

Youth for Christ Harlingen 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN8000x4737464889758230639&id=YN8000x4737464889758230639&q=Nieuw+Zuid+Harlingen&name=Nieuw+Zuid+Harlingen&cp=53.168739318847656%7e5.4251556396484375&ppois=53.168739318847656_5.4251556396484375_Nieuw+Zuid+Harlingen

