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Hoi staflid,
Het is ieder jaar een belangrijk terugkerend aspect van de JBGG-kampen: het
kampproject! Naast het bieden van mooie, christelijke zomerkampen, willen we
vanuit de JBGG deelnemers ieder jaar weer inspireren en uitdagen om zich in te
zetten voor de ander. En daar is het kampproject voor. Voor je ligt het projectboekje, waarin je alle informatie kunt vinden over de organisatie en projecten
waar jullie met elkaar geld voor gaan ophalen. Daarnaast vind je er ideeën voor
het inzamelen van geld, verwerkingsopdrachten en verhalen uit de praktijk. Dit
is afgestemd per doelgroep. Zo kunnen jullie met elkaar je volop in gaan zetten
voor deze prachtige en nuttige projecten!
8-17 jaar: Stichting Ontmoeting
De kampen tot en met 17 jaar halen dit jaar geld op voor Stichting Ontmoeting,
een organisatie die hulp biedt aan dak- en thuislozen en ex-gedetineerden. Daarbij zijn er twee deelprojecten: de kinderkampen halen geld op voor een motor
voor de veldwerkers, die de straat op gaan om dak- en thuislozen op te zoeken om
hen hulp te bieden. De 13-15 en 15-17 kampen gaan geld inzamelen voor ex-gedetineerden, om bij te dragen aan het werk dat wordt gedaan om ex-gedetineerden
weer onderdeel te laten zijn van de maatschappij. De projecten zijn uitgewerkt
rondom het thema ‘met andere ogen’. Dat sluit goed aan op het thema van de Bijbelstudies van dit jaar: discipelen van de Heere Jezus. Immers, als volgeling van
Jezus kijk je anders naar je naaste, ook als zijn/haar leefwereld ver van je af
staat. Verderop in het boekje vind je hier nog veel meer informatie over!

Vanaf 17 jaar: De Vluchtheuvel
De organisatie waar de +17-kampen dit jaar voor aan de slag gaan, is Stichting De
Vluchtheuvel. Zij biedt (psychosociale) hulp aan diverse doelgroepen, waaronder
jongeren. Deze kwetsbare jongeren kunnen op allerlei manieren een hulpvraag
stellen, en de twee projecten zijn dan ook bedoeld om dit beter voor te kunnen
geven. In de eerste plaats wordt er geld opgehaald voor jongeren met (dreigende)
verslavingsproblematiek. Dat geld is niet alleen nodig voor programma’s om hen
van een verslaving af te helpen, maar juist ook programma’s en voorlichtingen om
verslaving te voorkomen. Dit project heet ‘sterk in je schoenen’. Het andere project heet ‘een (t)huis voor jongeren’. Het is bedoeld om het aantal gastgezinnen
te kunnen uitbreiden, om zo meer jongeren op te vangen die (tijdelijk) niet meer
thuis kunnen wonen. Waar het geld precies voor gebruikt wordt, lees je verderop
in het boekje!
Al met al is dit hopelijk meer dan genoeg informatie om er met elkaar, als staf
en deelnemers, voor te gaan en jullie in te zetten voor het kampproject! We hopen dat het jou met de staf en de deelnemers lukt om het kampproject gedurende
de vakantie een zichtbare plaats te geven. Zo halen jullie hopelijk niet alleen
een mooi bedrag hiervoor op, maar geven jullie met elkaar handen en voeten aan
het discipelschap zoals Jezus dat bedoeld heeft.
Een mooie vakantie met bijzondere ontmoetingen en gesprekken gewenst!
Hartelijke groet,
Namens de commissie Koers
Sectie Binding & Toerusting
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Over het kampproject
De opbrengst van het kampproject is bestemd voor twee
projecten van Stichting Ontmoeting:

Hoe kom ik van de straat? (8-12)
Slapen op straat?! In Rotterdam is het voor sommige mensen nog steeds
werkelijkheid. Deze mensen willen we graag ontmoeten en helpen. We bieden hulp aan mensen die gevangen zitten in hun problemen. Zowel overdag
als ’s nachts gaan veldwerkers op pad om een goed beeld te krijgen van
de buitenslapers in de stad.
Juist als mensen alles zijn kwijtgeraakt, hebben zij behoefte aan de
meest noodzakelijke dingen zoals eten, drinken, douchen en een plek waar
je je thuis voelt. Hiervoor kan men terecht op onze Inloop in Rotterdam.
Daarnaast kunnen bezoekers daar ook dagbesteding krijgen. Onze veldwerkers zoeken daklozen in en rondom de stad op. Zij proberen contacten te
leggen en bouwen een vertrouwensband op met deze mensen met als doel
hen een stap verder te helpen. Dat kan door hen te verwijzen naar de
inloop van stichting Ontmoeting, zodat ze weer ‘onder de mensen komen’,
zich op kunnen frissen, wat kunnen eten en daarna mogelijk met een hulpverlener verder praten over hun situatie.

Robert
Het leven van Robert was
niet gemakkelijk. Heel
jong
verloor hij zijn zusje
en toen hij 7 jaar was
gingen
zijn ouders scheiden. Hij
speelde vaak op straat
, omdat
zijn moeder niet thuis
was. Niet lang daarna kwa
m zijn
moeder thuis met een
nieuwe vriend. Deze ma
n was niet
goed voor Robert. Robert
werd veel geslagen en
liep
weg van huis, uit booshe
id en frustratie. Hij we
rd dakloos, maar gelukkig von
d hij al snel hulp bij Ont
moeting
op de Inloop in Rotterdam
. Dat was voor hem een
fijne
plek, waar hij even tot
rust kon komen. Het voe
lde voor
hem als een thuis en hij
kon er douchen en wat
te eten
krijgen. Toch zou hij gra
ag weer een eigen plek
hebben.
‘Gelukkig gaat Ontmoeti
ng mij daarbij helpen!’

Om de mensen snel en goed te kunnen bereiken, verplaatsen de veldwerkers zich ook op een motor. Eind vorig jaar is er een nieuw collega begonnen als veldwerker. Hij heeft nu nog geen beschikking over een motor.
Er is geld nodig voor de aanschaf van een motor voor deze veldwerker.
Daarnaast moet er ook geschikte motorkleding aangeschaft worden.

Met 13.000,- kunnen we
o.a. de volgende
basismaterialen aansch
affen:
-Motor				
€ 11.000
-Onderhoud e.d.			
€ 1.200
-Handschoenen			
€ 100
-Motorlaarzen			
€
170
-Motorhelm			
€
250
-Motorbroek			
-Regenpak			 € 180
€ 100
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Zorg voor ex-gedetineerden (12-17)
In Epe vangt Ontmoeting mensen op, die uit de gevangenis
komen. Om te voorkomen dat zij (weer) op straat belanden,
krijgen de ex-gedetineerden in Epe hulp op allerlei gebied:
bij schulden, in het opbouwen van relaties, in het vinden van
structuur in bijvoorbeeld dagbesteding, bij het uitvoeren van
werkzaamheden op het terrein of bij het vinden van een baan
of vrijwilligerswerk.
Dagbesteding helpt hen om weer structuur in hun leven te
krijgen. Je kunt hierbij denken aan tuinieren, dieren verzorgen, schilderen, timmeren of andere ontspannende activiteiten,
zoals mountainbiken.
Een gedeelte van de opbrengst willen we besteden aan de aanschaf van mountainbikes. Het verblijf in het woon-werkcentrum
in Epe én de daarbij behorende behandeling is voor veel deelnemers best pittig. Er komt veel op hen af. De hulpverleners
zoeken daarom ook naar
alternatieve manieren
om de cliënten/deelnemers te begeleiden in hun
hulpvraag. Dat kan soms
ook betekenen dat ze als
groep op mountainbikes de
mooie bossen rondom het
woon-werkcentrum intrekken. Het kan ook zijn dat
iemand er juist even uit
moet en een-op-een met
een begeleider op pad gaat.
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De huidige mountainbik
es zijn al langer aan ver
vanging
toe. Met 13.000,- kunnen
we het volgende aansch
affen
voor onze cliënten:
-10 mountainbikes à € 1.0
00 		
-Onderhoud				 € 10.000
€ 1.100
-10 mountainbikehelme
n à € 50		
€
500
-10 paar fietshandschoen
en à € 20
€ 200
-20 sets kleding (diver
se maten) à € 50
€ 1.200
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Kinderen 8-12 jaar
Doel van het kampthema
We willen door middel van het kampproject de kinderen laten kennismaken met
mensen die op de straat leven, de dak- en thuislozen. De kinderen hebben ze misschien vast ook wel eens zien lopen, of zien liggen op een bankje in een drukke
stad. Deze groep mensen heeft vaak te maken met vooroordelen. Zo zijn we misschien gauw geneigd om te zeggen: ‘Hij heeft hier vast voor gekozen, hij kan toch
gaan werken?’ Helaas wordt er niet vaak bij stil gestaan waarom deze mensen op
straat zwerven. De mensen die wij ontmoeten kiezen er zeker niet voor om op
straat te leven en te slapen. Zij hebben vaak een ellendig leven achter de rug.
Ook zij zouden graag een eigen, veilige plek willen hebben. Buitenslapers zitten
gevangen in hun eigen zorgen en voor hen is het de vraag: ‘Hoe kom ik van de
straat?’
De kinderen kunnen op de volgende manieren helpen:
Geld inzamelen voor een motor en voor motorkleding voor de veldwerkers
Veldwerkers van Ontmoeting gaan dag en nacht op pad om dak- en thuislozen te
ontmoeten en te helpen. Ieder mens heeft behoefte aan de eerste levensbehoeften: een gesprek, een broodmaaltijd of een warme maaltijd, een douche, fisse kleding etc. Onze veldwerkers proberen de buitenslapers naar de inloop te krijgen.
De buitenslapers bevinden zich op verschillende plekken in de stad. Met de motor
kunnen onze veldwerkers makkelijker overal terecht. Met de auto is niet alles
bereikbaar en op de fiets kost soms teveel tijd. Daarom is dit een belangrijk
vervoersmiddel voor hen. Goede beschermende motorkleding hoort daarbij.

Insteek van het thema: met andere ogen
Helaas zijn er in Nederland veel dak en thuislozen, vaak in de grote steden, zoals
Rotterdam. Je kunt denken: ‘Eigen schuld, hadden ze maar moeten gaan werken, iedereen moet werken’. Je kijkt door jouw bril naar deze mensen. We vergeten vaak
te kijken door de bril van de persoon zelf. Hoe was zijn jeugd?
Grote kans dat jij opgroeit met fijne ouder(s), broer(s) en/of zus(sen). Grote
kans dat je vader en/of moeder allebei een baan hebben, waardoor ze jou kunnen
verzorgen. Maar weet dat er vaak heel veel mis is gegaan in levens van buitenslapers: gescheiden ouders, ouders die geen liefde hebben gegeven aan hun kinderen,
een baan verliezen, geldproblemen krijgen, waardoor ze niet meer in een huis
kunnen wonen en/of de rekeningen kunnen betalen…
Dak en- thuislozen zitten gevangen in hun eigen zorgen. Voor hen is het de vraag:
Hoe kom ik van de straat? Hoe kom ik weer aan een rustige, veilige plek? Door
met andere ogen/met een Bijbelse bril op naar hen te kijken, leer je hoe je hen
kunt helpen. Naast ze kan staan. Kijk bijvoorbeeld eens door de ogen van een
‘zwerver’. Hoe zou het zijn om in de winter buiten te slapen? En zet je Bijbelse
bril eens op. Wat leert de Bijbel jou over naastenliefde, het klaar staan voor de
ander?

Aandacht en liefde geven
Tijdens de Koersvakantie willen we de kinderen bewust laten worden dat dak- en
thuislozen er niet voor kiezen om op straat te leven en te slapen, maar dat zij
daar terecht zijn gekomen door verschillende, vaak nare, omstandigheden. Wij
willen de kinderen laten zien dat het ook gewoon mensen zijn die graag aandacht
en liefde nodig hebben. Kinderen kunnen daar ook bij helpen: maak en stuur een
kaartje naar de Inloop in Rotterdam of als je een zwerver ziet: maak eens een
praatje of geef uit liefde iets te eten/drinken weg aan hem/haar.
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Hulpmiddelen
Om je als staf te helpen het kampproject vorm te geven, hebben we aan aantal
hulpmiddelen en tips voor je verzameld.
Verhalen
In dit projectboekje vind je waargebeurde verhalen van mensen die op straat of
zelfs een tijdje in een auto hebben geleefd. Deze verhalen kun je met de kinderen delen, bijvoorbeeld tijdens een kampvuur of als een voorleesverhaal. Ook op
onze website www.ontmoeting.org kun je meer info en verhalen vinden.
Suggesties voor thematische werkvormen
In dit projectboekje vind je verschillende suggesties om op een ontspannende
manier met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. Je herkent de suggesties voor kinderen aan het label ‘kinderen’.
Suggesties voor activiteiten
In dit projectboekje vind je ideeën voor activiteiten die een link hebben met het
thema ‘Met andere ogen’. Je herkent de suggesties aan het label ‘kinderen’.
Cadeautje
Alle kinderen ontvangen een zonnebril als dank voor hun bijdrage aan het kampproject. Op de zonnebril staat de tekst ‘met andere ogen’. Deel de bril aan het
begin van het kamp uit. Je kunt gebruikmaken van onderstaande tekst:
Iedereen kent het beeld van de dakloze met een tas, in oude kleren, sloffend door
de stad of liggend op een bankje. Al snel denk je: ‘Hè vies, daar loop ik even met
een grote boog omheen’. Je kijkt door jouw bril naar deze mensen. Wat zou het
mooi zijn als je na deze kampweek begrijpt waaròm er mensen zijn die in deze
situatie, waarvoor ze niet gekozen hebben, terechtkomen. Bekijk deze medemensen met andere ogen. Dak- en thuislozen zitten gevangen in hun eigen zorgen.
Voor hen is het de vraag: Hoe kom ik van de straat!? Door met andere ogen/met
een Bijbelse bril op naar hen te kijken, leer je hoe je hen kunt helpen. Naast ze
kan staan. Kijk bijvoorbeeld eens door de ogen van een dakloze. Hoe zou jij met
tegenslagen omgaan?

12 KOERS PROJECTBOEK 2021

Voorlichting
Het is de bedoeling dat iemand van Ontmoeting langskomt om het thema dichterbij de kinderen te brengen. Dit gebeurt door een voorlichting door onze voorlichter of door een van onze collega’s. Uiteraard wordt bekeken of dit kan en
mag vanwege de coronamaatregelen en of men beschikbaar is in de voorgestelde
kampweken.

Tips voor stafleden
We hebben een aantal tips op een rij gezet die je kunnen helpen om het kampproject te laten leven tijdens de vakantie.
Maak gebruik van de rode draad
‘Met andere ogen’ kun je op allerlei manieren terug laten komen tijdens de kampweek. Een rode draad helpt om het thema op allerlei manieren een plaats te geven
tijdens de vakantie. Door welke bril kijk jij naar je corveetaak? Bij minder weer:
we zetten allemaal onze roze bril op, enz.
Bereid je voor op het thema
Inhoudelijke voorbereiding kan je helpen om het kampproject goed vorm te geven.
Zowel voor jezelf als de deelnemers.
Lees de informatie over het project.
Verdiep je in de doelgroepen dak- en thuislozen.
Op www.ontmoeting.org/koers2021 is allerlei nuttige informatie verzameld die jou
kan helpen om er een mooi kamproject van te maken.
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Jongeren 12-17 jaar
Doel van het kampthema

Insteek van het thema: met andere ogen

We willen door middel van het kampproject de jongeren laten kennismaken met
een voor hen vaak onbekende (en onbeminde) doelgroep: (ex-)gedetineerden.
Deze groep mensen heeft vaak te maken met vooroordelen. Onbekend is vaak dat
er redenen zijn, waarom ze uiteindelijk in de gevangenis terecht zijn gekomen.
Gedetineerden zitten gevangen in hun eigen zorgen. Voor hen is het de vraag: Hoe
kom ik uit de gevangenis en hoe doe ik daarna weer mee!? Jongeren kunnen op de
volgende manieren helpen:

Helaas zijn er ook in Nederland veel mensen die in gevangenis terechtkomen. Je
kunt denken: ‘eigen schuld, hadden ze maar gewoon naar school moeten gaan en
een baan moeten zoeken’. Je kijkt door jouw bril naar deze mensen. We vergeten
vaak te kijken door de bril van de persoon zelf. Hoe was zijn jeugd? Grote kans
dat jij opgroeit met fijne ouder(s), broer(s) en/of zus(sen). Tuurlijk, ook bij jou
thuis is het wel eens wat. Maar weet je dat er jongeren zijn die zóveel problemen in hun jeugd ervaren dat ze (voor hun gevoel) niet anders meer kúnnen dan
weglopen voor hun verantwoordelijkheden? Denk eens aan overmatig drankgebruik
van ouders, agressie binnen het gezin, scheiding en andere moeilijke situaties. Al
jong kiezen dan veel jongeren er dan voor om hun tijd op straat door te brengen
met alle gevolgen van dien. Wat begint met kleine vergrijpen mondt uit in een
periode in de gevangenis.

Geven: geld inzamelen voor het werk onder ex-gedetineerden
Mensen die uit de gevangenis komen, belanden regelmatig weer op straat. Door
deel te nemen aan een traject bij Ontmoeting in Epe, ontvangen ze onderdak en
krijgen ze begeleiding om zo in de toekomst weer deel te kunnen nemen aan de
maatschappij. Belangrijk onderdeel van van deze hulp is de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers lopen een tijd op met de betreffende cliënt. Zij helpen hem
met praktische zaken, zoals het beheren van zijn financiën, samen op zoek naar
een goede daginvulling, samen sporten, een goed gesprek. Eigenlijk gewoon het
mens zijn.
Een ander belangrijk onderdeel is het aanbrengen van structuur in hun leven en
door hen activiteiten te laten doen, zodat ze heerlijk bezig zijn en ook weer
kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Denk bijvoorbeeld aan tuinieren, stage lopen bij een bedrijf, schilderen, timmeren etc. Tijd voor ontspanning is ook nodig.
Zo organiseren de hulpverleners in Epe diverse outdooractiviteiten, waaronder
moutainbiken. Naast ontspanning kan een goede mountainbiketocht ook onderdeel
zijn van het hulpverleningstraject.

Gedetineerden zitten gevangen in hun eigen zorgen. Voor hen is het de vraag: Hoe
kom ik uit de gevangenis en hoe doe ik daarna weer mee!? Door met andere ogen/
met een Bijbelse bril op naar hen te kijken, leer je hoe je hen kunt helpen. Naast
ze kan staan. Kijk bijvoorbeeld eens door de ogen van een (ex)-gedetineerde. Hoe
zou jij met tegenslagen omgaan? En zet je Bijbelse bril eens op. Wat leert Gods
Woord jou over naastenliefde, het klaar staan voor de ander?

De steun van de jongeren heeft een grote impact op ex-gedetineerden. Dankzij
hun steun kunnen ex-gedetineerden weer een nieuw leven opbouwen. Een leven
buiten de criminaliteit. Een leven in de maatschappij. Door inzet van jongeren
tellen ze weer mee!
Ontvangen: handvatten om zelf actief om te zien naar anderen
Cliënten (ex-gedetineerden) die bij Ontmoeting in Epe binnenkomen hebben vaak
al een heel leven achter de rug. Meer dan eens hebben ze al op jonge leeftijd te
kampen gehad met problemen. Denk aan drankgebruik van ouders, agressie binnen
het gezin, scheiding en andere moeilijke situaties. Al jong kiezen veel jongeren
er dan voor om hun tijd op straat door te brengen met alle gevolgen van dien.
Juist jongeren kunnen een middel zijn om te voorkomen dat iemand uit zijn/haar
omgeving verder afglijdt. Door naast hen te staan, door hen op te nemen in hun
groep en of door ze te betrekken bij andere sociale activiteiten.
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Hulpmiddelen

Tips voor stafleden

Om je als staf te helpen het kampproject vorm te geven, hebben we aan aantal
hulpmiddelen en tips voor je verzameld.

We hebben een aantal tips op een rij gezet die je kunnen helpen om het kampproject te laten leven tijdens de vakantie.

Verhalen
In dit projectboekje vind je waargebeurde verhalen van mensen die op het pad
van de hulpverleners van Ontmoeting zijn geplaatst. Deze kun je met de jongeren
delen, bijvoorbeeld tijdens een kampvuur.

Maak gebruik van de rode draad
‘Met andere ogen’ kun je op allerlei manieren terug laten komen tijdens de vakantieweek. Een rode draad helpt om het thema op allerlei manieren een plaats te
geven tijdens de vakantie. Door welke bril kijk jij naar je corveetaak? Bij minder
weer: we zetten allemaal onze roze bril op, enz.

Suggesties voor thematische werkvormen
In dit projectboekje vind je verschillende suggesties om op een ontspannende
manier met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. Je herkent de suggesties voor jongeren aan het label ‘jongeren tot 17 jaar’.
Suggesties voor activiteiten
In dit projectboekje vind je ideeën voor activiteiten die een link hebben met het
het thema ‘met andere ogen’. Je herkent de suggesties aan het label ‘jongeren
tot 17 jaar’.
Cadeautje
Alle jongeren ontvangen een zonnebril als dank voor hun bijdrage aan het kampproject. Op de zonnebril staat de tekst ‘met andere ogen’. Deel de bril aan het
begin van het kamp uit. Je kunt gebruikmaken van onderstaande tekst:
Helaas zijn ook in Nederland veel mensen die in gevangenis terechtkomen. Je kunt
denken: ‘eigen schuld, hadden ze maar gewoon naar school moeten gaan en een
baan moeten zoeken’. Je kijkt door jouw bril naar deze mensen. Wat zou het mooi
zijn als je na deze kampweek begrijpt waaròm er mensen zijn die in deze situatie, waarvoor ze niet gekozen hebben, terechtkomen. Bekijk deze medemensen met
andere ogen. Vaak zijn de problemen al in hun jeugd ontstaan door bijvoorbeeld
drankgebruik van ouders, agressie binnen het gezin, scheiding en andere moeilijke situaties. Al jong kiezen veel jongeren er dan voor om hun tijd op straat door
te brengen met alle gevolgen van dien. Gedetineerden zitten gevangen in hun
eigen zorgen. Voor hen is het de vraag: Hoe kom ik uit de gevangenis en hoe doe
ik daarna weer mee!? Door met andere ogen/met een Bijbelse bril op naar hen te
kijken, leer je hoe je hen kunt helpen. Naast ze kan staan. Kijk bijvoorbeeld eens
door de ogen van een (ex)-gedetineerde. Hoe zou jij met tegenslagen omgaan?

Bereid je voor op het thema
Inhoudelijke voorbereiding kan je helpen om het kampproject goed vorm te geven.
Zowel voor jezelf als de deelnemers.
Lees de informatie over het project.
Verdiep je in de doelgroepen dak- en thuislozen en ex-gedetineerden. Op
www.ontmoeting.org/koers2021 is allerlei nuttige informatie verzameld die jou
kan helpen om er een mooi kamproject van te maken.
Bereid jongeren voor
Wijs de jongeren vooraf in een mail al op de website van Ontmoeting:
www.ontmoeting.org. Hier is al veel informatie te vinden over de beide doelgroepen.
Tip: bij vakanties waar een preunie wordt gehouden is het leuk om deelnemers te
betrekken bij de organisatie van het project.

Tips om geld in te zamelen
We geven een paar tips hoe je als groep geld kunt inzamelen voor het project
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De Bijbel over hoe we moeten
kijken naar mensen aan de
rand van de samenleving
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Om te lezen
In de Bijbel komen we ook mensen tegen die aan de rand van de samenleving leven
of gevangen zitten. Centraal staat dan vaak de barmhartigheid. Het zijn verhalen waar we lessen uit kunnen trekken. Lessen die ook te maken hebben om met
andere ogen naar onze, lees: deze naasten, te kijken. Hierbij een aantal gedeelten uit de Bijbel die je kunt lezen.
Barmhartige Samaritaan
We willen twee heel bekende voorbeelden met jullie delen. Het eerste is de geschiedenis van de ‘Barmhartige Samaritaan’ die iedereen wel kent. Het gaat hier
over een zekere man die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd
overvallen en daarna halfdood werd achtergelaten langs de weg. Een priester
komt voorbij en gaat aan de overkant voorbij. Dan komt er een Leviet aan, en die
doet hetzelfde. Dan komt er een derde man langs. Een Samaritaan. Door velen gehaat. Juist deze Samaritaan helpt de gewonde man. Wij worden geroepen om onze
naaste lief te hebben. Dat lezen we in Lukas 10 ver 25 – 28. “Doe dat en gij zult
leven”.
Verloren zoon
Misschien wel het bekendste verhaal uit het Nieuwe Testament is de gelijkenis van de verloren zoon.
Rembrandt maakte er zelfs een wereldberoemd
schilderij van. Waarom vertelde Jezus deze gelijkenis en wat betekent dit voor jou? Deze jongen had
een enorme hang naar de wereld, naar geld en goed
en leidt een losbandig leven nadat hij van zijn vader zijn erfenis alvast krijgt. Nadat zijn geld op is
en er ook nog eens hongersnood in dat land is, beseft hij dat zelfs de werknemers van zijn vader het
beter hebben. Hij komt op straat terecht en zwerft
van plek naar plek. Hij krijgt spijt en keert terug
naar zijn vader. Die staat zelfs op de uitkijk en
viert feest vanwege de thuiskomst van deze zoon.
God is als de vader van deze zoon. Hij wil jou niet
kwijtraken. Je zit gevangen in zonde, in de dingen
van de wereld. Je zwerft over deze wereld. En toch heb je nog de vrijheid om uit
Gods woord te lezen en om naar de kerk te gaan. God wil jou niet kwijtraken. Hij
wil dat je Hem zoekt en dat je bij Hem thuiskomt.
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Lukas 5:27-32
De Heere Jezus bezoekt de tollenaar Levi in
zijn huis en eet zelfs met hem. Een tollenaar
stond niet hoog aangeschreven. Toch ziet
Jezus hier een mens die op zoek is naar Hem.
Levi heeft berouw van zijn zonden. De schriftgeleerden en de Farizeeen zijn het daar niet
mee eens. Let op vers 32: ‘Ik ben niet gekomen
om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren
tot bekering.’

Marcus 5
:1-17
Iedereen
is bang v
oor de m
het land
an in
van de G
adarenen
bezeten
. Hij is
van veel
duivels.
hier de m
Jezus zie
ens zelf
t
en genee
st hem.

Marcus 10:46-52
de
straffen de blin
De discipelen be
n
ge
te
en
s daar
Bartimeus. Jezu
toe
imeus naar Hem
rt
Ba
n
he
gt
vraa
n
va
g
t vergevin
te brengen. Naas
s
t de Heere Jezu
rg
zo
,
zijn zonden
.
en
zi
n
ka
n
ma
deze
er ook voor dat

Johannes 8:7
‘Die van ulieden zonder zonde is,
werpe eerst den steen op haar.’
De Heere Jezus veroordeelde de
vrouw die overspel had gedaan
niet, maar beschermde haar door
de Schriftgeleerden en Farizeen
er op te wijzen dat ook zij zondig
zijn. Wel roept Hij de vrouw op te
stoppen met haar zonde.
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Om te zingen
Psalm 107:4
God bracht na tegenheden
Hen weer op ‘t rechte pad,
En richtte hunne schreden
Naar een gewenste stad.
Laat zulken voor den HEER,
Zijn milde gunstbewijzen,
Zijn wond’ren, Hem ter eer,
Voor ‘t ganse mensdom prijzen.
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Psalm 78:19
Hun hart was boos, vervuld met slinkse streken;
Van Zijn verbond was groot en klein geweken.
Doch God vergaf barmhartig hunne schulden;
Verdierf ze niet, schoon zij de maat vervulden;
Hij wendde zelfs Zijn gramschap dikwijls af,
En wekte nooit Zijn ganse wraak ter straf.

Psalm 142:7
Voer mij uit mijn gevangenis,
Tot roem Uws naams, die heerlijk is;
Dat mij ‘t rechtvaardig volk omring’,
En vrolijk van Uw weldaân zing’.
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Psalm 3:2
Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen;
Op U vest ik het oog;
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m’ Uw gunst aanschouwe
n.
‘k Riep God niet vrucht’loos aan;
Hij wil mij niet versmaân
In al mijn tegenheden;
Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.

Psalm 25:3
Denk aan’t vaderlijk meêdogen,
HEER, waarop ik biddend pleit;
Milde handen, vriend’lijk’ ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreve
n;
Denk aan mij toch in genâ,
Om Uw goedheid eer te geven.
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Psalm 38:21
Zie mij, HEER, wien elk moet duchten,
Tot U vluchten.
O mijn God, verlaat mij niet;
Blijf niet, wegens mijn gebreken,
Ver geweken;
Toon, dat Gij mijn rampen ziet.

Psalm 66:9
Waar’ ik door ongerechtigheden
En haar aanlokselen bekoord,
Dan had de HEER naar mijn gebede
n
En jammerklachten niet gehoord
.
Maar nu, nu heeft, met gunstig
’ oren,
Mijn God op mijnen wens gelet;
Hij, die het al kan zien en hore
n,
Merkt’ op de stem van mijn geb
ed.
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Om te bidden
Gebed voor dak- en thuislozen en ex-gedetineerden is heel belangrijk. Deze
kwetsbare mensen hebben juist jouw steun nodig. Dit geldt ook voor de mensen
die dagelijks voor hen in de weer zijn. De veldwerkers die de dak- en thuislozen
op straat op zoeken, de hulpverleners die voor hen klaarstaan op de inloop en
alle vrijwilligers die zich inzetten. Het is moeilijk, maar dankbaar werk. Bid je
mee?

Gebedspunten

--Bid voor jongeren die op straat zwerven. Bid dat ze een hulpverlener vinden
die hen begeleidt naar de juiste zorg.
--Bid voor alle hulpverleners die dag (en nacht!) klaarstaan voor dak- en thuislozen.
--Bid dat dak- en thuislozen hun vertrouwen willen stellen om onze hulpverleners, zodat ze geholpen kunnen worden.
--Bid voor al die 1000 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor dak- en
thuislozen en ex-gedetineerden.
--Bid dat de pastorale zorg, zondagse diensten en feestdagbijeenkomsten tot
zegen mogen zijn voor velen.
--Bid voor cliënten die zo’n strijd hebben omdat ze zo vaak gehoord hebben dat
ze onbelangrijk zijn, een sukkel of een ‘probleemgeval’.
--Bid voor cliënten die, in hun tijd op straat, zo ontzettend veel heftige dingen
hebben gezien en meegemaakt. Sommige cliënten hebben regelmatig nog nachtmerries en hebben veel te verwerken.

Dankpunten

--Dank dat er mensen zijn die zich in willen zetten voor kwetsbare mensen.
--Dank dat veel dak- en thuislozen de mogelijkheid hebben om even tot rust te
komen op de inloop.
--Dank dat hulpverleners en vrijwilligers een middel in Gods hand mogen
zijn om dak- en thuislozen en ex-gedetineerden te vertellen over God.
--Dank dat cliënten God leren kennen,
naar de kerk gaan en naar Bijbelstudies, en meer over Hem willen leren.
--Dank dat er echt levens worden veranderd van cliënten! Doordat ze God
leren kennen en kunnen werken aan
hun herstel.
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Verhalen

Kinderen

Verhaal 1 | Gert
‘Ik ga mijn familie laten zien dat ik echt anders wil leven!’
Ik ben Gert en ik ben 52 jaar. Regelmatig kom ik bij Ontmoeting als bezoeker op
de Inloop in Harderwijk. Daar heb ik medewerker Ineke ontmoet. Zij heeft er voor
gezorgd dat ik weer wat rustiger werd, want toen ik voor het eerst binnenkwam
ging het helemaal niet goed met me. Het was echt donker in mijn leven.
Ik kwam uit een fijn gezin. Maar toen ik 22 jaar was gebeurde er iets ergs: mijn
lieve moeder stierf. Dat was echt een grote klap voor me. Ik heb dat nooit goed
verwerkt.
Ik kreeg contact met slechte vrienden. Samen met hen ging ik drugs gebruiken.
Het werd steeds erger: ik deed veel verkeerde dingen. Daardoor kwam het dat ik
mijn huis kwijtraakte. Soms sliep ik in de nachtopvang of in een caravan op een
camping.
Op een geven moment kwam ik wel in contact met Ontmoeting, in Epe. Daar wilden
zij mij leren hoe ik weer een normaal leven kon krijgen. Maar ik ging toch weer
drugs gebruiken. Ook kwam ik in de gevangenis terecht…
Ik vond het echt erg om in de gevangenis te zijn. Toen besloot ik dat ik een ander
leven wilde krijgen. Uiteindelijk ben ik bij Ontmoeting in Harderwijk gekomen. Ik
ben veel alleen, maar Ineke is er voor mij. Met haar kan ik goed praten wat mij
bezighoudt. Ineke en ook de andere medewerkers helpen mij met mijn problemen.
Daar ben ik erg blij mee! Ik heb me voorgenomen om mijn familie te laten zien dat
ik echt anders wil leven!’
En zo zijn er veel mensen die op straat leven of leerden, net als Gert. Bid jij mee
voor hen?

Verhaal 2 | Michael
‘Ik leefde en tijdje in een auto.’
Mijn naam is Michael. Ik ben 29 jaar. Ik ben de oudste uit een gezin van vier kinderen, maar ik was zeker niet de wijste...Op wie lijk jij? Ik lijk op mijn vader. Ook
mijn karakter, en dat zorgde er nogal eens voor dat ik ruzie had met mijn vader.
Op de basisschool werd ik gepest, omdat ik bijvoorbeeld stotterde en omdat ik
minder goed kon leren en dus heel vaak mijn werk niet af had. Later ben ik naar
speciaal onderwijs gegaan. Ik had een hekel aan school en dacht: ‘Laat mij maar
met mijn PlayStation of met Lego spelen’.
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Toen ik op de middelbare school kwam leerde ik nieuwe vrienden kennen. Met hen
hing ik veel op straat, we reden rond met brommers en haalden streken uit. Ik
ging roken en alcohol drinken en later zelfs drugs gebruiken. De sfeer thuis werd
er niet beter op, want ik kwam elke keer te laat thuis.

De moeder van Robert werd verliefd op Piet. Robert moest hem perse ‘PapaPiet’
noemen. PapaPiet was vaak boos en sloeg Robert veel. ‘Ik deed net alsof ik niets
voelde. Ik werd steeds bozer van binnen. Ik was ook boos op mijn moeder: ‘Want
waarom zei zij er niets van?’

Ik wilde niet meer naar mijn vader en moeder luisteren, terwijl mijn ouders
me juist wilde helpen. Ik wilde vrij zijn en ik ging op mezelf te gaan wonen. Ik
gebruikte steeds meer drugs. Drugs maakt je kapot, maar ik was verslaafd. En
dus ging het nog veel slechter met mij. Ik kreeg wallen onder mijn ogen, ik at en
dronk niet goed meer. Mijn gewicht was veel te laag. Ik voelde me diepongelukkig
en erg eenzaam, ook omdat mijn verkering weer uit ging.

Toen Robert 14 jaar was had PapaPiet hem weer hard geslagen. ‘Ik was echt heel
boos en ik ben toen weggelopen. Het regende en waaide heel hard. Ik wilde naar
mijn vader lopen, maar hij was niet thuis. Ik liep de hele nacht door en kwam de
volgende dag nat en vies op school aan.’

Ik leefde zelfs een tijdje in mijn auto. Mijn familie werd wanhopig. Een agent zei:
‘Als jij zo doorgaat, dan ga je dood. Dit kon zo niet langer. Ik wilde een normaal
leven krijgen! Ik heb gesprekken gehad met agenten, mijn moeder en de veldwerker van Ontmoeting. De veldwerker helpt jongeren die problemen hebben op
Goeree Overflakkee, waar ik ook vandaan kom. Ik heb veel met hem gepraat. Hij is
mijn begeleider en ik kan heel goed met hem opschieten. Ik ben bij De Hoop geweest om van de drugs af te komen. Dat was heel heftig, maar het was mij gelukt!’
‘Nu ben ik eindelijk van de drugs af en gaat het beter met mij. Ik ben getrouwd
met Kayleigh en Jaco mocht getuige zijn! Ik heb twee dromen: ‘Dat ik vader mag
worden en dat ik nog dichter tot God mag komen. Ik heb ook twee tips voor jou:
Ga met alles naar God toe, Hij hoort je echt. Dat heb ik ook altijd ervaren, ook
toen het heel slecht met mij ging. De andere tip is: ‘Blijf open naar je ouders en
praat met je ouders!’

De leraar ging praten met Robert en met PapaPiet. Daarna ging het even goed.
‘Maar de rust duurde niet lang. We kregen weer ruzie en toen heeft hij mij uit
huis gezet’. En toen werd Robert dakloos…
Robert is daarna bij Ontmoeting binnengekomen. ‘Ik heb nu 2 maanden geen drugs
meer gebruikt. Dat gebruikte ik omdat ik dacht dat ik dan mijn verdriet zou vergeten. Ik zou graag een kamer willen, waar ik rustig kan wonen. Ontmoeting gaat
mij hierbij helpen en daar ben ik heel blij mee!’
Wij gunnen hem van harte alle rust! En natuurlijk ook een zacht en warm bed,
want dat had hij het meest gemist toen hij dakloos was.

Verhaal 3 | Robert
‘Ik miste mijn zachte, warme bed het meest!’
Weet je wat fijn voelt? Dat het heel hard regent en waait en dat jij lekker in je
warme bed ligt. Je kruipt nog dieper onder de dekens en het lijkt dan alsof je
bed nog zachter en warmer voelt dan anders.
Robert had ook zo’n zacht, warm bed. Maar zijn leven was niet fijn. Robert was
3 jaar toen zijn zusje werd geboren. Hij was dol op haar. Maar ze stierf al jong,
omdat ze erg ziek was. Wat verdrietig! ‘De situatie werd nog erger omdat mijn
ouders veel ruzie maakten. Mijn vader ging steeds meer bier en wijn drinken. Hij
viel dan snel in slaap zodat hij zijn verdriet niet meer voelde’, vertelde Robert.
Toen Robert 7 jaar was gingen zijn ouders scheiden. Robert ging met zijn moeder
in een flat wonen. ‘Ik was vaak alleen thuis, want mijn moeder moest extra werken
om alles te kunnen betalen. Ik speelde veel op straat. Soms gingen we stiekem
sigaretjes roken.’ Robert rookte dus ook sigaretjes, niet omdat hij het lekker
vond, maar meer omdat het wel ‘stoer’ was.
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Verhaal 4 | Julio
‘Ik voel rust. Dat heeft God gedaan.’

Jongeren

Julio deelde zijn leven met drugsgebruikers en pleegde veel winkeldiefstallen. De gevangenis zag hij verschillende keren van binnen, en niet
voor eventjes… Maar nu is Julio op de goede weg. ‘Er is een wonder gebeurd.’
Julio (54) is in de Dominicaanse Republiek, ten zuiden van Cuba, geboren. Toen hij 19
jaar was, kwam hij met zijn moeder naar Amsterdam. Het lukte Julio niet om de Nederlandse taal goed te beheersen. Julio werkte wel, maar hij had ook een uitkering.
Julio raakte verslaafd aan drugs en kwam op het criminele pad terecht. Hij maakte zich bijvoorbeeld vaak schuldig aan winkeldiefstal. Daar werd hij in 2007 al
een keertje voor opgepakt. Maar in de jaren daarna zag hij nog regelmatig een
gevangenis van binnen. ‘Op een zeker moment zat ik weer vast en toen besloot ik
dat ik wilde veranderen’, vertelde Julio. ‘Maar ik wist dat ik niet alleen zou kunnen stoppen met de criminaliteit en met het drugsgebruik’.
Iemand stuurde Julio naar Ontmoeting. Ontmoeting helpt ex-gedetineerden,
mensen die in de gevangenis hebben gezeten. En zo kwam Julio in Epe terecht.
‘Toen ik daar bij Ontmoeting kwam, is mijn leven helemaal veranderd. Ik ben zelf
christelijk opgevoed door mijn oma. De begeleiders van Ontmoeting praten ook
over God, dat is voor mij bijzonder. Veel mensen geloven niet, ik wel. Ik geloof in
wonderen. Zoals ik leefde, dat is moeilijk om dat in je eentje te veranderen. Ik
heb hulp gekregen van God!’

Verhaal 5 | Melvin
‘In de thuishaven heb ik veel vrijheid, maar ook hulp.’
In dit verhaal maak je kennis met Melvin (45). Melvin woont in een Thuishaven
van Stichting Ontmoeting. Cliënten kunnen hier wonen en ondertussen ook hulp
krijgen van medewerkers van Ontmoeting. Voordat Melvin hier kwam wonen, had
hij een heel ander leven…
‘Ik leerde voor bouwvakker, was de beste metselaar van mijn klas’, vertelt Melvin.
‘Maar ik liet me meeslepen in iets wat strafbaar was. Daar kreeg ik zo’n zware straf
voor dat ik mijn opleiding niet af kon maken. En toen ik de gevangenis uitkwam,
is het niet meer goed gekomen. Ik was gewend geraakt aan het geld. Bij mijn oma,
waar ik opgroeide samen met mijn broers en zussen, had ik niet veel. Mijn vrienden
droegen mooie, dure kleren. Dat wilde ik ook. De drugswereld was niet ver weg, in
Rotterdam. Er wordt veel geld verdiend. Ik wilde mee met die flow’.
Dat leven ging van kwaad tot erger: ‘Ik begon cocaïne te gebruiken uit nieuwsgierigheid, en om ‘s nachts door te kunnen werken als cocaïnedealer. Mijn omgeving heb ik
er lange tijd smoesjes over verteld. Was ik maar eerder eerlijk geweest’.
Jaren volgden waarin gevangenisstraffen, afkickprogramma’s en verhuizingen elkaar
afwisselden. Toen zijn eerste kind geboren werd, zat Melvin in de gevangenis…
Een Rotterdamse maatschappelijk werkster bracht hem in 2015 in contact met Ontmoeting, in Epe. Daar krijgt hij hulp om zijn leven weer op de rit te krijgen.

‘Ik ben blij dat Ontmoeting mij helpt. Kijk, sommige jongens hier zullen je
vertellen dat het hier te streng is. Er is veel dat verplicht is. Ze hebben daar
moeite mee. Maar het is om ons stabiel te maken. Ik vind het goed. Ik ben gaan
nadenken, en ik zei: ik wil niet alleen voor mezelf veranderen, maar ook voor anderen. Vroeger had ik geen controle over mezelf. Mijn vrouw is inmiddels overleden. De relatie met mijn moeder en mijn twee kinderen was slecht. Ik heb veel
kapot gemaakt, veel mensen pijn gedaan, terwijl ze van mij houden.

Inmiddels woont Melvin in een Thuishaven van Ontmoeting, in Epe. ‘Ik ben erg blij
met mijn plekje. Ik heb een eigen slaapkamer, en ik deel de woonkamer met drie andere bewoners. Deze plek geeft me structuur. Ontmoeting let op wat ik wil, en daar
begeleiden ze mij in. Stap voor stap. Ik heb nu mijn schulden op orde, ik werk aan
het contact met mijn kinderen, en ik wil een opleiding beginnen als ervaringsdeskundige. Daarmee kan ik onder andere groepsleider voor jongeren worden, dat zou ik
heel graag willen.’

Mijn moeder komt op leeftijd en ik wil graag voor haar zorgen. Dat ze kan zeggen:
mijn zoon is veranderd. Ik wil met haar lachen. Ik wil een ander leven leiden. Ik
wil eerlijk zijn. Ik ben nu al veranderd. Ik kom afspraken na, ik kom op tijd op mijn
werk. Ik ga hier naar de Bijbelstudie, ik ging ook bidden. Het klinkt raar, maar als
ik praat met God, dan voel ik rust. Hier, in mijn hart. Dat heeft God gedaan. Ik zeg
jou: ik ken de Bijbel goed. Ik heb hem wel zeventien keer gelezen. Veel mensen zeggen: God is groot. Ik zeg: God is oneindig. Je kunt Hem niet bevatten!’

‘In de Thuishaven heb ik veel vrijheid maar
ik krijg ook hulp’, zegt Melvin. ‘Zonder Ontmoeting zou ik misschien nog in Rotterdam
zitten, maar dan was ik allang in de vernieling geraakt. Mijn begeleider helpt me heel
oprecht, ze is hulpvaardig, zet zich voor me
in. De andere jongens klagen weleens over
alle regels hier, maar dan zeg ik tegen ze:
je hebt jezelf toch in de ellende gebracht?
De hulp die we nu krijgen moet je waarderen.
Wat Ontmoeting doet is fantastisch!’

Van veel dingen die Julio in zijn leven gedaan heeft, heeft hij spijt. ‘Dat heb ik
ook gezegd, tegen mijn familieleden bijvoorbeeld. Ook tegen God. Die dag weet ik
nog precies. Ik moest huilen. Maar ik voelde ook de liefde van God. Ik heb zoveel
slechte dingen gedaan, maar ik leef nog. God heeft me bewaard.’
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Bezinnende verwerkingsvormen
Verhaal
Doel
Voor kinderen zijn dak- en thuisloze mensen vaak een groep waarmee ze niet
persoonlijk bekend zijn. Doel van het verhaal is deze mensen een beetje te leren
‘kennen’ en zo een nieuwe kijk hierop te krijgen.
Begin
Laat de kinderen eens nadenken over thuis/huis.
Je zou ze de volgende vragen kunnen stellen:
- Waar denken ze aan bij een thuis?
- Wat vinden ze thuis leuk?
- Wanneer wil je graag thuis zijn?
- Wat is het verschil tussen dakloos en thuisloos?

Kinderen

Verhaal
“Zie je Luuk daar lopen op de straat? Zie je hem, met z’n rode trui en en spijkerbroek?” Luuk is 18 jaar en is erg alleen. Als hij ’s morgens opstaat is hij helemaal
alleen. Vannacht kon hij gelukkig slapen bij de oom van Menno. Menno zit bij hem
in de klas en hij weet als enige hoe het zit.
Luuk kleed zich altijd zelf aan en gaat zelf naar school toe. Op school is er
gelukkig altijd een leraar die wel naar hem luistert. De meeste kinderen vertellen verhalen over de vervelende klusjes die ze voor hun moeder moeten doen. En
dat hun ouders allemaal regels geven, je moet je schoenen uit doen! Je mag niet
met je benen op tafel, als we aan het eten zijn je telefoon weg! Luuk vindt het
jammer dat hij dat niet kent. Het lijkt hem wel fijn als zijn moeder dat ook eens
deed, aandacht aan hem zou geven. Het is lang geleden dat hij bij haar was. Het
gaat niet goed met zijn moeder en daarom wil en kan hij niet thuis zijn. Maar aan
de andere kant is het ook weleens makkelijk. Hij beslist zelf langs welke weg hij
naar school loopt en hoe laat. En ja, daar zegt zijn moeder helemaal niets van. Ze
weet het geeneens.
Als Luuk uit school komt, hoeft hij ook niet direct naar huis. Z’n vader en moeder zitten niet te wachten tot hij thuis komt. Uit school blijft Luuk liever op
het schoolplein hangen, met zijn ‘vrienden.’ Naar huis wil Luuk eigenlijk niet zo
graag. Hij weet niet hoeveel nachten hij nog bij de oom van Menno kan blijven. En
dan moet hij weer op zoek naar een nieuwe plek. Z’n eigen vader en moeder zoeken
vaak ruzie. Dat komt omdat zijn vader vaak teveel alcohol drinkt. En soms wordt
Luuk ook geslagen door zijn vader als hij boos is. En dat vind Luuk niet leuk. Luuk
heeft zich toen hij 9 was voorgenomen dat als hij groter is dat hij dan wegloopt
en dat hij nooit meer naar huis gaat. Nu is het zover, hij is van huis weg. Hij
wordt niet meer geslagen, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost…
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Luuk lijkt misschien een grote flinke jongen. Hij is al 18 en doet vaak stoer. Hij
heeft toch alle vrijheid van de wereld? Maar vergis je niet. Als je beter kijkt, en
hem beter zou kennen dan weet je dat hij eigenlijk heel verdrietig en alleen is.
Luuk is niet de enige die weg wilde lopen. Er zijn een heleboel mensen in Nederland die zijn weggelopen. Of ze zijn weggestuurd door hun vader of moeder.
Soms al toen ze nog maar 9 jaar waren. Deze mensen moesten weg. Veel van deze
mensen zwerven nu op straat. Ze hebben geen eigen huis. Geen eigen bed om te
slapen, geen familie of vrienden die voor ze zorgt. Helemaal niemand hebben ze.
Thuisloos, noemen we dat.
Op verschillende plaatsen in Nederland heeft Ontmoeting een huis waar er mensen zijn die wel voor deze willen zorgen.
Afsluiting
Na het verhaal zou je de vragen opnieuw kunnen stellen. De kinderen kunnen nog
een keer nadenken over wat het betekent om een thuis te hebben. Als je ziet dat
ze een andere kijk hebben gekregen, is het mooi om daar specifiek op te wijzen.
Ook zou je kunnen vragen wat zij dan zouden doen als ze dakloze tegenkomen.

Luchtige start | samen omdenken
Doel
Een luchtig spel om mee te starten als introductie op de bezinning.
Als je eenmaal weet hoe het zit, is het vaak niet zo moeilijk. Maar voordat je de
oplossing hebt …. Kan het één grote warboel zijn. Omdenken, dat kan heel bevrijdend zijn. En, niet onbelangrijk, samenwerking is de sleutel in deze opdracht.
Want je kan het niet alleen!
Nodig
Per deelnemer een touwtje met een lengte van 50 centimeter.

Jongeren

Uitleg
In dit filmpje vind je een voorbeeld en uitleg van het spel:
https://www.101werkvormen.nl/touwtjes/
Let op: als deelnemers de oplossing gevonden hebben, is het belangrijk dat zij
deze niet delen met andere koppels. Ze kunnen wel eventueel een hint geven
(in samenwerking met jou). Zo helpen ze elkaar verder, en geven ze elkaar een
nieuwe kijk op de opdracht.

Door welke bril kijk jij? | meningsverschillen
Doel
Met elkaar in gesprek en verzin stellingen die gaan over de onderwerpen:
Gevangenschap, tweede kans, eenzaamheid, naasteliefde of discipelschap.
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Thematische activiteiten
Jouw kijk op barmhartigheid

Zet je zoekbril op
Verstop ergens een schat en laat de kinderen deze zoeken.

Kinderen

Politie en diefje
Baken een vierkant veld of ruimte af en leg daarin zoveel cirkels als er kinderen
zijn min 1. Ieder kind zoekt iets op in zijn bagage wat hem aan thuis doet denken
of iets waar hij waarde aan hecht en wat een stootje kan hebben. Denk aan een
knuffel, fijn shirt, een bal. Dit legt het kind in de cirkel en gaat er zelf bij
staan. Het kind wat overblijft is de politie (fluoriserend vestje) en de rest zijn
de dieven. Kinderen mogen proberen bij elkaar de spullen te ‘stelen’. De politie
probeert kinderen af te tikken die niet in hun cirkel staan. Degene die na verloop
van tijd de meeste spullen verzameld heeft, is de winnaar.
Leerpunt: Hoe voelt het als je iets af moet staan wat je dierbaar is?

Kijk uit!

Jongeren

Baken een gebied af, waarin je diverse ‘mijnen’ legt. Deze mijnen geef je vorm
door middel van een A4tje met daarop de teksten ‘teveel drinken’, ‘een keer een
jointje roken’, ‘te ver gaan met je vriend(in)’, ‘school verlaten zonder diploma’,
‘in de gevangenis terecht komen’. Één jongere wordt geblinddoekt, terwijl vijf
andere jongeren worden aangewezen als moeder, vader, oudere broer, vriendin
en dominee. Zij krijgen de taak om de geblinddoekte jongere naar de overkant te
helpen zonder in de mijnen te stappen, door aanwijzingen te geven zoals ga drie
stappen vooruit, naar links, naar rechts etc. De rest van de groep kijkt toe. Herhaal eventueel met een ander team. Ga daarna met elkaar (in groepjes) in gesprek
over de volgende vragen: - Hoe voelde het om door het mijnenveld te lopen? Had
je momenten waarop je het op wilde geven om de overkant te halen? - Hoe voelde het om instructies te geven, wat ging er goed, wat kon er beter? - Wat zijn
moeilijke uitdagingen en obstakels in jouw leven waar je mee te maken hebt? Heb
jij ook momenten dat je het op wilt geven? Wie of wat kan je op die momenten
helpen?
Voor meer informatie over dit spel kijk dan bijvoorbeeld op:
https://sportservicezwolle.nl/uploads/Draaiboek-en-leskaarten-Koningsspelen-2017-meerkamp/3-Leskaart-Mijnenveld-koningsspelen-2017.pdf

Een Bijbeltekst ‘zien’
Beeld in een tekening een Bijbeltekst uit die met barmhartigheid heeft te maken.
Denk hierbij aan een hart of gevouwen handen.

Hoe kom ik eruit?
Levend Cluedo of levend Ganzenbord.
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Verdeel de groep in groepjes van circa 5 personen. Neem een vel papier in A3 formaat, pak kleurpotloden of stiften. Gebruik het papier ‘landscape’, dat wil zeggen
‘liggend’. Schrijf of teken in het midden het word barmhartigheid.
Vanuit het midden begint de structuur of de associatie. Vragen die je kunt stellen zijn: Waar denk je aan bij barmhartigheid? Wanneer ben barmhartig? Gebruik
dikke lijnen voor belangrijke zaken, en dunnere lijnen voor afgeleiden hiervan.
Iedere lijn dient in verbinding zijn met het midden of één andere lijn. Denk
eraan dat je steeds 1 of 2 woorden plaatst en geen volledige zinnen! Het gebruik
van één enkel woord geeft je veel meer vrijheid voor verdere associaties dan
wanneer je een groepje woorden gebruikt. Alles kan en niets is gek! Vormen, kleuren, tekeningen, symbolen en stippellijnen zijn uitstekende hulpmiddelen om een
mindmap nog overzichtelijker te maken.

In blind vertrouwen
Nodig:
--Groepjes van 6-10 personen
--Zonnebrillen
--Ondoorzichtig plakband
--Touw
Uitvoering:
Zet op het veld een parcours voor de groep uit. Plaats hier een aantal hindernissen en/of opdrachten in. Voorbeelden hierbij zijn: een bank waar je overheen
moet klimmen, een badje met water, een bal meenemen met de voeten….. De deelnemers moeten hun zonnebril beplakken met ondoorzichtig plakband. Groepjes
van 6-10 personen gaan naast elkaar staan met voeten aan elkaar gebonden. Om
en om zetten de deelnemers in de groepjes hun bril op. De rest laat hem nog af.
Daarna wordt het hindernissenparcours door ieder groepje afgelegd. Degenen die
hun bril niet op heeft helpt degenen die niets kunnen zien. Ieder moet dus heel
goed op elkaar letten, ervoor zorgen dat niemand de verkeerde kant oploopt,
niet valt of struikelt. Aan het einde van het parcours moet ¾ van iedere groep
hun bril opzetten en leggen de groepjes opnieuw het parcours af. Dit zo verder
tot ieder zijn bril op heeft. De groepjes bepalen zelf hoe ver ze gaan in hun blinde vertrouwen.
Nabespreking
Onderweg kwam iedereen ‘gevaren’ tegen. Leg de link met de weg van cliënten van
Ontmoeting die vol voetangels en klemmen is. Hoe voelde het om te vertrouwen
op anderen? Was het moeilijk om anderen te helpen? Hoe was het om blind te vertrouwen? Hoe voelt het als je weet dat je een vangnet hebt?
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Suggesties om geld op te halen
Op heel veel verschillende manieren kun je geld ophalen voor de kampactie.
Als je een originelere manier wilt dan collecteren op de thema-avond, doe dan
inspiratie op bij de onderstaande ideeën. Of zoek op internet naar creatieve
ideeën of brainstorm met de staf. Nóg leuker, laat de jongeren zelf bedenken
hoe ze geld willen ophalen! Voor alles geldt: bekijk vooraf de coronamaatregelen,
zodat je weet of je onderstaande activiteiten wel/niet kunt uitvoeren.
High Tea | voor kamp
Organiseer een high tea in de tuin voor een aantal familie, kampgenoten, vriendengroep of je klas. Een high tea is een feest; al die lekkere hapjes! Zet een
grote pot thee en bak koekjes, maak mini pizza’s, serveer kaasstengels en knakworstjes samen met een lekkere schaal met schoongemaakt fruit. Vraag een intreebedrag en je hebt een gezellige middag.
Boekenbeurs | tijdens kamp
Iedereen heeft thuis wel een boek dat niet meer gelezen wordt. Laat ieder minimaal 1 boek meenemen en verkoop die tijdens het kamp voor 1,- of 2,Portretfotografie | voor of tijdens kamp
Bied aan om met je camera op je mobiel voor een klein bedrag een (familie)portret
te maken. Dit kun je thuis doen of met een groepje op je vrije middag tijdens
het kamp voor je kampgenoten of in het centrum van een plaats. De foto’s kunnen
geappt worden naar de kopers.
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Eendjesrace | tijdens kamp
Badeendjes zijn per 8 voor 2,50 te koop bij Hema. Verkoop vervolgens deze badeendjes met flinke winst aan familie/vrienden/kampgenoten. Iedereen die een
badeendje koopt krijgt een bepaald nummer dat op het eendje wordt geschreven.
Met stiften kunnen deze eendjes eventueel gepimpt worden. Vervolgens organiseer je een race, waarbij alle eendjes op het water losgelaten worden—dit kan in
een vijver, een sloot, een meer, zwembad etc. Het badeendje dat als eerste over
de finishlijn komt, heeft gewonnen. Maak een appgroep waarin iedere koper van
een eendje toegevoegd is. De race kun je filmen met je camera en delen in de appgroep. Zo weet iedereen wie er uiteindelijk de winnaar van de race is geworden.
Bakkunsten | voor kamp
Maak met je beste vriendin/ vriend de lekkerste taarten/cakes of muffins en
verkoop deze in jouw buurt.
Verkoop etenswaren | voor kamp
Ken je iemand uit jouw kennissenkring die heerlijke etenswaren verkoopt? Wellicht kan hij/zij jou helpen door goedkoop bijv stroopwafels in te kopen en dat
jij ze voor een mooie winst kunt verkopen.
Bonnenkaart | voor kamp
Attendeer de deelnemers van de kinderkampen op de bonnenkaart die ze ontvangen bij het informatiepakket over het kamp waaraan de deelnemen.
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Over het kampproject
De opbrengst van het kampproject is bestemd voor twee
projecten van Stichting De Vluchtheuvel:

Sterk in je schoenen
Christelijke jongeren groeien op in een wereld vol seksualiteit en
erotiek. Als christen ervaar je een sterk verschil tussen hoe de Bijbel
spreekt over seksualiteit en hoe daar in onze samenleving over gesproken wordt. Veel jongeren kunnen goed omgaan met dit verschil en willen
op een Bijbelse manier omgaan met seksualiteit. Voor een deel van de
jongeren levert dit echter problemen op. Ze raken verslaafd aan het kijken naar porno, ze delen op social media erotische foto’s of filmpjes van
zichzelf, of ze weten niet goed waar hun grenzen liggen. Het is belangrijk
dat deze jongeren geholpen worden om weerbaar te zijn.
De Vluchtheuvel wil extra investeren in deze jongeren. We doen dat binnen dit project door twee concrete doelen:
-- De Vluchtheuvel biedt hulpverlening voor kinderen, jongeren die hulp
nodig hebben in het omgaan met seksualiteit. Deze hulpverlening is
(lang) niet altijd kostendekkend, zeker jongeren ervaren een behoorlijke financiële drempel om hulp te zoeken. De Vluchtheuvel benut de
middelen uit de Koers-kampproject om deze hulpverlening te bieden.
-- De Vluchtheuvel heeft al een weerbaarheidstraining voor meiden.
Daar is veel vraag naar! Veel ouders en scholen vragen ons om ook
een weerbaarheidstraining te ontwikkelen voor jongens. De Vluchtheuvel wil een (groeps)aanbod voor jongens ontwikkelen rond weerbaarheid tegen verslaving. Daarbij kan gedacht worden aan een weerbaarheidstraining, een lesprogramma, en een groepsaanbod.

Niek, 17 jaar
Mijn probleem is niet dat
ik echt verslaafd ben,
maar
er zijn wel steeds mome
nten dat ik geen weers
tand kan
bieden aan kijken. Ik vec
ht daar tegen maar ik
verlies
het steeds weer. Ik wil
leven zoals God dat van
mij
vraagt. Ik wil echt chr
isten zijn, maar het luk
t niet.
Soms vecht ik er weken
tegen en dan gebeurt het
toch
weer. Ik heb dan echt een
hekel aan mijzelf. Dan
durf ik
ook niet meer te bidden
want dat vind ik echt hyp
ocriet. Kunt u mij helpen
?
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Julia, 18 jaar
Woont door omstandighe
den in haar thuissituati
e sinds haar 14e jaar
in een pleegezin. Nu ze
18 jaar is geworden kan
zij niet langer in dit
pleeggezin verblijven
en is het tijd dat Julia
een andere manier van
wonen gaat vinden. Ze
twijfelt of zelfstandig
wonen haar wel gaat luk
ken, het roept ook ang
st bij haar op. Ga ik me
dan niet heel eenzaam
voelen? Voel ik me dan
wel veilig? Ben ik wel
zelfredzaam genoeg, om
helemaal zelfstandig te
kunnen wonen? Anderzijd
s roept een leefgroep
gevoelens van afkeer bij
haar op. Julia heeft nam
elijk al veel geleerd
op het gebied van zelfzo
rg. Ze zit er niet op te
wachten om dagelijks
met een groep aan tafel
te zitten en heeft ste
rk de behoefte aan een
eigen domein.
Hoe nu verder? Julia en
haar pleegouders inform
eren naar de mogelijkheden voor een opv
angperiode in een gastge
zin. Een appartementje
direct naast de woning
van een ouder echtpaar
lijkt voor Julia de
ideale woonsituatie. Ze
heeft zodoende een eig
en ruimte waarin ze
zichzelf verder kan ont
wikkelen met het veilig
e gevoel dat ze ten all
tijde een beroep op de
e
zorgzame mensen naast
haar kan doen.

Een (t)huis voor jongeren
De Vluchtheuvel heeft een aanbod gastopvang voor kinderen, jongeren en (jong)
volwassenen. Dit betreft opvang voor een afgebakende periode (max. 3 maanden),
of voor vakantie- en weekendopvang. Deze gastopvang heeft binnen onze kerkelijke achterban een gewaardeerde plaats gekregen. Er is een bestand met ruim 180
gastgezinnen. Jaarlijks verblijven tientallen kinderen, jongeren en volwassenen
in één van onze gastgezinnen.
De Vluchtheuvel krijgt veel vraag naar gastopvang voor een langere periode: 6
maanden tot 1 jaar. Deze vraag speelt vooral in de leeftijdscategorie 16-23 jaar.
Het gaat hierbij om jongeren die vaak te maken hebben met een kwetsbare thuissituatie, of die vanwege eigen psychosociale problemen gedurende een langere
periode in een opvanggezin moeten verblijven.
Voor De Vluchtheuvel betekent dit dat we dit nieuwe aanbod verder moeten ontwikkelen. Het gaat (onder meer om):
-- Werving van nieuwe gastgezinnen die deze variant van gastopvang aankunnen.
-- Toerusting van een deel de huidige gastgezinnen die er wellicht voor open
staan om deze nieuwe gastopvangvariant aan te bieden.
-- Uitbreiding van het huidige gastopvangteam om deze nieuwe taak te kunnen
uitvoeren.
-- Aansluiting bij relevante netwerkpartners om een nieuw gastopvangaanbod
goed te kunnen aansluiten bij andere vormen van zorg- en hulpverlening.
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Informatie over De Vluchtheuvel
Algemene informatie
Stichting De Vluchtheuvel is een christelijke organisatie voor psychosociale
hulpverlening. Er zijn ca. 50 werknemers in dienst. Vestigingen zijn er in Goes,
Dordrecht, Woerden, Amersfoort, Zwolle. Daarnaast zijn er steunpunten in Middelharnis, Neder-Betuwe, Ochten en Rijssen.
De Vluchtheuvel is een organisatie uitgaande van Gereformeerde Gemeenten. In
de praktijk komen hulpvragers uit de breedte van de reformatorische achterbankerken. Binnen De Vluchtheuvel bepaalt de identiteit in belangrijke mate de inhoud van de hulpverlening, de richting van het gesprek en de adviezen die worden
gegeven. Waar nodig en/of zinvol wordt overleg gepleegd met het pastoraat. De
Vluchtheuvel is HKZ-gecertificeerd en heeft het Keurmerk Christelijke Zorg.

Hulpverleningsaanbod
Het dienstenaanbod van De Vluchtheuvel bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Psychosociale hulpverlening
Een greep uit de problematieken waarbij De Vluchtheuvel hulp biedt: huwelijksproblemen, herstel na overspel, seksverslaving, gezinsproblemen, rouwverwerking,
burn-out, depressiviteit, identiteitsproblemen en huiselijk geweld. Deze hulp
wordt uitgevoerd door maatschappelijk werkers, psychologen en therapeutische
geschoolde hulpverleners. Het gaat om eerstelijnsproblematiek die toegankelijk
is zonder verwijzing van een huisarts. Naast ambulante hulpverlening (gesprekken) heeft De Vluchtheuvel ook gespreksgroepen, bijvoorbeeld rond ‘Breken met
seksverslaving’ of een groep voor (jong)volwassenen met identiteitsproblemen.
Jaarlijks kloppen zo’n 550 á 650 hulpvragers aan bij De Vluchtheuvel. Zij kiezen
vaak bewust voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening.
2. Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk vanuit De Vluchtheuvel en de participatie in
zorgadviesteams is een substantieel onderdeel van het werk van De Vluchtheuvel
en heeft op ongeveer 50 scholen/vestigingen een plaats binnen de zorg voor de
leerlingen / studenten. Het betreft vrijwel allen reformatorische scholen voor
basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of MBO. Scholen, maar
ook gemeenten, vragen gericht naar De Vluchtheuvel vanwege de identiteit en de
aanwezige expertise op dit terrein.
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3. Gastopvang
De Vluchtheuvel heeft een bestand met gastgezinnen die kortdurende opvang
bieden voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Deze gastopvang is bedoeld
voor mensen die vanwege persoonlijke problematiek of vanwege zorgen in de
thuissituatie (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Het overgrote deel van de
gastopvangplaatsingen betreft kinderen en jongeren. Het gastopvangbestand van
De Vluchtheuvel bestaat uit ca. 180 gezinnen. Jaarlijks zijn er zo’n 60 trajecten
voor gastopvang.
4. Preventie en toerusting
De Vluchtheuvel verzorgt een palet aan toerustingsactiviteiten. Het betreft huwelijkstoerusting voor (aanstaande) echtparen, het opzetten van opvoedkringen.
Maar ook cursussen, workshops en gemeenteavonden rond huiselijk geweld, (homo)
seksualiteit, rouw, weerbaarheid, onderlinge zorg in de kerkelijke gemeente,
enzovoorts.
5. Overige diensten
Het betreft hier een overig dienstenaanbod zoals onder andere:
- Weerbaarheidstraining voor meiden
- Coaching
- Mediation
- Een project rond huiselijk geweld
- Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke gezagsrelaties
Contactgegevens
W www.stichtingdevluchtheuvel.nl
E info@stichtingdevluchtheuvel.nl
T 0113-213098
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Bezinnende verwerkingsvormen
De Bijbel

Sterk in je schoenen

De Bijbel spreekt heel vaak over het sterk staan tegenover seksuele
verleidingen. Een aantal Bijbelgedeelten als voorbeeld:
- Richteren 16: 1 – 21. Thema: Simson, een waarschuwend voorbeeld.
- Spreuken 7. Thema: Een jongere die wordt verleid.
- Genesis 39. Thema: Jozef durft ‘nee’ te zeggen.
- Job 31: 1 – 11. Thema: Een verbond met je ogen.
- Prediker 4: 9 – 11 en Jakobus 5: 16 – 20. Thema: Samen sta je sterk.
- Markus 9: 42 – 48. Thema: Radicaal.
Tip: zie voor de uitwerking van diverse thema’s het JBGG-dagboek ‘Adam’ en dan
specifiek de dagboekstukjes over seksualiteit & weerbaarheid.

Werkvormen

Jullie worden uitgenodigd voor een gesprek met de directie van het Hoornbeeck
College. Geef aan hoe ze jou betreft het thema (homo)seksualiteit op school aan
de orde moeten stellen. Probeer daarin heel concreet te zijn: wat moet de school
niet doen, wat moet de school wel doen?
4. Opdracht voor meiden en jongens
Lees eerst voor jezelf de brief in de bijlage. Waar ben je het mee eens en waar
denk je anders over? Deel deze gedachten in de groep. Schrijf met elkaar vragen
op die je aan het andere geslacht wilt stellen om die daarna plenair te bespreken.n
bespreken.

De Bijbel

Een (t)huis voor jongeren

Gastvrijheid is een thema dat door de hele Bijbel heen te vinden is. Gastvrijheid
was een vanzelfsprekendheid en plicht. In de Oudheid konden reizigers altijd een
beroep op de gastvrijheid van anderen.

1. Advies aan jouw kerkenraad
De kerkenraad van de gemeenten waar jullie uitkomen hebben gehoord dat jullie
deze vakantie nadenken over het thema ‘Sterk in je schoenen’. De broeders zijn
wel benieuwd wat jullie daar allemaal over besproken hebben. Schrijf een brief
aan de kerkenraad waarin je in elk geval ingaat op de volgende punten:
- Wat leeft er onder jullie als jongeren van de gemeente?
- Wat kan de kerkenraad voor jullie doen?
- Welke adviezen zou je de kerkenraad willen meegeven?

De rechten van een gast
Iemand gastvrij ontvangen houdt in de Bijbel verschillende dingen in. De gast
krijgt de gelegenheid zich te wassen, in elk geval de voeten. De wegen zijn
stoffig, en met open schoeisel worden voeten erg vies. De lichamelijke verzorging van je gast kon ook meer inhouden. Het was gewoon dat de gastheer of de
gastvrouw geparfumeerde olie aanbood om een te droge huid in te smeren of om
vervelende geurtjes te maskeren. De gast kreeg standaard een maaltijd en indien
gewenst onderdak voor één of meer dagen. Zo was de gast verzekerd van levensonderhoud, veiligheid en gezelschap. Sommige huiseigenaren lieten een speciaal
gastenverblijf bouwen voor mensen die regelmatig langskwamen (2 Koningen 4:10).

2. Argumenten voor de SGP-fractie
De SGP-fractie in jouw woonplaats is wel toe aan wat vers bloed. In jouw woonplaats spelen ook allerlei dingen die te maken hebben met seksualiteit. Overspelsites worden op billboards aangeprezen. De gemeenteraad vindt dat het
met homo-emancipatie in reformatorische kring slecht gesteld is. En het aantal
echtscheidingen is enorm hoog.
Jij besluit om op de achtergrond te gaan meedenken met de SGP-fractie. Het eerste thema dat je op de agenda wilt zetten is: Sterk in je schoenen in een verseksualiseerde samenleving. Probeer eens een aantal argumenten te noemen die de
SGP-fractie in de komende periode kan gebruiken om het christelijke standpunt
rond seksualiteit duidelijk te verwoorden.

Het voorbeeld van Abraham
Abraham is in de Joodse traditie het grote voorbeeld van hoe men zich als een
warme, gastvrije gastheer moet opstellen. In Genesis 18 wordt een verhaal
verteld over Abraham, in de tijd dat hij bij de eiken van Mamre bij Hebron in de
woestijn verblijft. Abraham ontvangt daar drie vreemdelingen. Hij haalt meteen
water voor hen, geeft ze een plaats in de schaduw van de boom en zet hen een
vorstelijk maal voor. Terwijl zijn gasten de maaltijd gebruiken, blijft Abraham
bij het gezelschap staan. Zo kan hij als gastheer direct reageren, als zijn gasten
iets wensen of nodig hebben.

3. Vraag van het Hoornbeeck College
Het Hoornbeeck College wil er zijn voor jongeren. Ook als het gaat om het thema
seksualiteit. De school wil vasthouden aan wat de Bijbel zegt over seksualiteit.
Maar er leeft binnen het onderwijs bezorgdheid: veel studenten kijken pornografie, en Bijbels omgaan met seksualiteit is helemaal niet vanzelfsprekend meer.
Het is voor scholen een hele zoektocht hoe ze goed met het thema seksualiteit
moeten omgaan.
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Wat Abraham in dit verhaal doet is beslist niet overdreven. Zo hoort een gastheer zich in bijbelse tijd te gedragen. Deze vorm van gastvrijheid wordt niet
gevoeld als een belasting. Integendeel, Abraham vindt het juist een hele eer dat
de drie mannen zijn gasten willen zijn en dat hij ze mag ontvangen.
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Enkele andere Bijbelgedeelten:
- Lukas 10: 25-37. Over de barmhartige Samaritaan.
- Mattheüs 10: 42. Een beker koud water.
- Mattheüs 25: 31-46. Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. .
- 1 Timotheüs 3: 2. Gaat het ook over dat je ‘gaarne herbegende’ moet zijn.
- Hebreeën 13: 2. Vergeet de herbergzaamheid niet!
- Romeinen 12: 9-21. Een Bijbelgedeelte met veel levenslessen, in vers 13 wordt
herbergzaamheid genoemd.

Werkvormen

Verhalen
Verhaal 1 | Roland

Sterk in je schoenen

Roland (26) zocht als jongere antwoord op zijn vragen over seksualiteit.
Dat begon voorzichtig in het woordenboek. Later kwam er internet bij. Hij
vergelijkt het met zoeken op de vuilnisbelt. “Je vindt er misschien een paar
waardevolle spullen, maar het meeste is echt bagger.” Roland werd er sterk
in meegezogen. Tot hij tot de schokkende ontdekking kwam dat hij misschien
seksverslaafd is.

1. Zelf naar een gastgezin: de eerste 24 uur
Stel je voor dat je zelf in een noodsituatie komt. Je hebt bijvoorbeeld een
geweldig conflict gehad met je ouders en ze zetten je buiten de deur. In deze
crisissituatie vraag je (spoed)hulp en je wordt in een gastgezin ondergebracht.
Daar zit je dan..

Roland, een gewone jongen. Opgegroeid in een gezin dat behoort tot de Gereformeerde Gemeenten. Hij bezocht het reformatorische basis- en voortgezet
onderwijs, volgde een beroepsopleiding en werkt nu binnen een reformatorische
instelling. Hij zou je collega kunnen zijn. Maar achter dat gewone schuilt een
heel verhaal.

Probeer hier eens over door praten.
- Hoe zou je je voelen in zo’n situatie?
- Waar zou je behoefte aan hebben?
- Wat zou je belangrijk vinden dat een gastgezin op zo’n moment doet?
- Tegen welke vragen ga je de eerste 24 uur allemaal aanlopen?
- Wat kan je omgeving op zo’n moment voor je doen: je vrienden, je familie, de
kerk?

Roland kreeg als kind weinig waardering voor wat hij deed. “Complimenten werden
thuis mondjesmaat gegeven. Ik kreeg meestal kritiek. Deze manier van opvoeden
vormt je zelfbeeld. Mijn zelfbeeld is laag, bij momenten zelfs onder het nulpunt.
Gaandeweg heb ik veel onzekerheid opgebouwd en kreeg ik het idee dat ik altijd
faal en overal mislukt in ben.”

2. De gouden regel
Mattheüs 7: 12 wordt ook wel ‘de gouden regel’ genoemd. De Heere Jezus zegt daar:
“Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo”.
Praat aan de hand van deze regel eens door over gastvrijheid:
- Zou het bij jullie gezin passen om iemand anders op te vangen?
- Zou je het mooi vinden als jouw gezin besluit om gastgezin te worden, of juist
niet? Waarom wel / niet?
- Heb jij wel eens het gevoel ergens teveel te zijn? Of juist het tegenovergestelde: dat je je zeer welkom wist?
- Een kind of jongere die in een gastgezin komt wonen heeft dikwijls moeilijke
ervaringen meegemaakt. Dat is soms ook merkbaar in het gedrag. Welk gedrag zou
jij moeilijk vinden om mee om te gaan?

“In groep 8 hoorde ik een keer het woord ‘seks’ vallen. Ik heb thuis uitleg gevraagd, maar ik heb nooit antwoord gekregen. Ook in de jaren daarvoor hebben
mijn ouders nooit met mij gesproken over de ontwikkeling van het lichaam. Toen
ik bijvoorbeeld mijn eerste zaadlozing kreeg, dacht ik: help, wat overkomt me nu?
Ik ging zelf op zoek naar antwoorden.”
Woordenboek
“Ik zocht termen op in het woordenboek, maar de vragen bleven leven. In de biologielessen kreeg ik wat antwoorden. Je vangt eens iets op tijdens gesprekken. Ik
probeerde dingen logisch te overdenken, maar er ontstonden hele kromme ideeën
bij.” Roland omschrijft zijn zoektocht dan nog als “een normale zoektocht zoals
andere jongeren, maar wel in eenzaamheid. Als je geen gesprek hebt, heb je ook
geen sturing.”
Als Roland na het voortgezet onderwijs met de trein naar zijn hbo-opleiding
reist, loopt hij in de stationskiosk langs de tijdschriften. Op één van de pornotijdschriften staat een internetadres, dat in zijn geheugen wordt gegrift. Hij
bezoekt de website. “De plaatjes hakten erin. Vanaf toen werd het bewust zoeken
naar beelden langzamerhand meer. Op een gegeven moment bekeek ik een filmpje.
Die bewegende beelden zijn nog veel intenser dan plaatjes. Ik kan me nog herinneren dat een filmpje me zo prikkelde dat er een zaadlozing kwam. Ik vergrendelde de computer en ging naar het toilet om me op te knappen. Op het moment dat
dat gebeurt, schaam je je zo gigantisch.”
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Patroon
Het bekijken van porno werd een wekelijks terugkerend patroon. “Als ik voor
gewone schoolopdrachten op zoek moest naar informatie die heel legitiem was,
linkte ik verder door en kwam ik in de prut. In het computerlokaal, in de mediatheek of op computers op de gang zocht ik slinks en sluw mijn plekje op. Ik keek
om me heen om te zien of er geen camera hing. Ik was heel bang dat ze me zouden
betrappen en bouwde een netwerk van smoesjes op.”
Als Roland werk vindt, gaat hij weer thuis wonen. “Daar was alleen gefilterd internet, maar ik gebruikte de plaatjes om bij te fantaseren. Zelfs bij een normale
zoekopdracht op Google zochten mijn ogen voeding voor mijn verslaving. In die
tijd kwam er ook zelfbevrediging bij. Eerst wekelijks, later meerdere keren per
week. Het was mijn manier om weg te vluchten voor de pijn van de eenzaamheid,
het geloof dat ik er niet mocht zijn, dat ik mislukt was.”
Schok
Het moment waarop Roland zich realiseert dat hij verslaafd is, komt vrij onverwachts. “In 2010 verscheen er in het RD een artikelenserie over de verslavende
kracht van seksualiteit. Ik zat gewoon aan tafel de krant te lezen en ik dacht:
verdraaid, zie ik daar iets wat mij aangaat? Ik heb nonchalant doorgebladerd,
maar boven op mijn kamer zocht ik het artikel op internet op. In één van de andere artikelen uit de reeks vond ik de website benikseksverslaafd.nl. Daar heb ik
een anonieme test ingevuld. De uitkomst was behoorlijk schokkend.”
“Tot op dat moment had ik niet het idee dat ik een hulpverlener nodig had. Het
waarschuwende gevoel dat er iets niet in orde was, heb ik altijd onder de mat
geveegd. Natuurlijk waren er in mijn ogen altijd mensen bij wie het erger was,
ik was geen probleemgeval. De hulpverlening was nog tien stappen te ver. Ik heb
een ouder echtpaar waar ik goede gesprekken mee kon voeren, verteld over mijn
ontdekking. Zij hebben het direct serieus opgepakt.”
Breken
“Via hen volgde ik een lezing. Ik las een aantal boeken, waarin ik veel herkende.
Ik dacht dat ik het zelf kon oplossen en deed twee maanden niet aan zelfbevrediging. Toen ging ik keihard onderuit. Daarna heb ik het weer zes weken volgehouden, maar ik moest erkennen dat ik er niet alleen tegen kon vechten. Ik heb hulp
gezocht. Eerst bij een maatschappelijk werker van De Vluchtheuvel om te werken
aan mijn zelfbeeld. In het najaar van 2011 ben ik naar de mannengroep gegaan, om
definitief te breken met mijn seksverslaving.”
“Nergens meer naar kijken was de afspraak in de mannengroep. Dat is toen bijna
gelukt. Ik heb er geleerd: ‘Je valt nu wel, maar sta maar weer op en probeer het
opnieuw.’ Sommige dingen zijn mijn ‘dode hoek’, zoals de tijdschriften in een
tankstation. Op zwakke momenten moet je je realiseren dat er beelden zijn waarbij je kiest: nee, daar ga ik aan voorbij. Als ik terugkijk op de mannengroep is
het alsof ik toen van die vuilnisbelt afgekomen ben. Alsof ik uit mijn sombere hol
weer in het licht ben gekomen. Wat een rijkdom om zonder verslaving te leven!”
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Verhaal 2 | Jacob
Toen ik 12 was, vertelde een vriend tegen mij hoe ik mezelf kon bevredigen. Omdat ik het spannend vond, ging ik het proberen. Ook begreep ik van mijn vrienden,
dat je op internet pornografie kon vinden. We hadden wel een filter, maar ik ging
net zo lang door, totdat ik door dit filter heen brak. Het begon geleidelijk, maar
al snel kon ik niet meer zonder. Ik denk dat er weken voorbij gingen, waarin ik
bijna dagelijks naar pornografie keek en masturbeerde. Ik raakte er helemaal
verstrikt in. Mijn geweten zei dat ik het niet moest doen. Vooral in het begin,
besefte ik dat de Heere dit niet wilde. Echter mijn geweten werd steeds zwakker,
omdat ik het gewoon wegduwde. Ik had geen controle over mezelf. Ik moest pornografie kijken en mezelf bevredigen.
Tot God ingreep. Mijn verkering ging uit door deze verslaving. Ik ging inzien dat
ik vooral God, maar ook de ander diep had gekwetst. Ik beleed mijn zonden aan
God en vertelde het ook aan vrienden, ouders en leidinggevenden binnen de kerk.
God gebruikte Zijn Woord om mij te leren hoe ik moest breken met deze verslaving. Hij leert in de Bijbel hoe je de zonden uit je leven moet amputeren. Je kan
beter je arm amputeren, dan met je hele lichaam verloren gaan. Eerst stribbelde
ik tegen, maar al gauw zag ik in dat ik internet uit mijn leven weg moest doen.
Toen ik op mezelf ging wonen, heb ik bewust geen internet genomen. Ik mag nu
dankbaar zeggen, dat God mij los heeft gemaakt van pornografie. Ik gebruik internet nu alleen voor het nodige. Jozef is voor mij een belangrijk voorbeeld in
de Bijbel. Hij werd verleidt door de vrouw van Potifar. Zijn eerste reactie was
‘NEE’. Hij ging niet in de discussie, maar bleef op een afstandje van de vrouw van
Potifar.
Elke dag is het mijn gebed, dat God mij helpt om ook de radicale keuze te maken om niet te masturberen. Om niet in discussie te gaan met verleidingen om
mij heen. Op grond van Gods Woord mag ik geloven dat God mij, net als Jozef, de
kracht kan en wil geven om ‘NEE’ te zeggen tegen de verleiding. Niet om wie ik
ben, maar alleen om Jezus’ wil en tot de eer van Gods naam.

Verhaal 3 | Rick
Ik was veertien toen ik in aanraking kwam met porno. Jongens op school wezen mij
op bepaalde sites. Een half jaar lang keek ik regelmatig porno. Langzaam werd het
een verslaving. Na een half jaar was ik echt verslaafd en anderhalf jaar lang keek
ik elk vrij moment porno, soms wel zes uur per dag. Ik kreeg een enorme hekel aan
mezelf. Ik vond mezelf echt goor. Ik probeerde steeds weer te stoppen maar het
lukte gewoon niet. Ik was in de ban van porno. Op een dag besloot ik om maar voor
de trein te springen. Ik was het echt van plan! Toen kreeg ik heel onverwacht een
vriendin. Zelfmoord wilde ik niet meer, maar zo verder leven ook niet. Het maakte
mij nog meer in de war. Toen werd ik door mijn ouders betrapt. Zij hebben een
therapeut voor mij gezocht. Die gesprekken hebben mijn leven veranderd. Ik ben
weer iemand!
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Verhaal 4 | Rachel

Een (t)huis voor jongeren

Het is ’s morgens half tien als m’n telefoon gaat. Ik krijg drieëntwintig jarige
Rachel aan de lijn. Ze is op zoek naar een plek waar ze een tijdje kan wonen. Door
heel veel vragen te stellen, krijg ik een beeld van Rachel. Ze is een tijd geleden vastgelopen met haar opleiding en heeft inmiddels een hele poos therapie
gehad om zichzelf beter te leren kennen en ook hoe ze om kan gaan met moeilijke dingen uit haar jeugd. Nu wil ze graag een tijd wonen op een plek waar ze nog
niet helemaal alleen is en de warmte van mensen om haar heen kan ervaren. Ze wil
uiteindelijk wel op zoek naar zelfstandige woonruimte, maar dat is nu nog een te
grote stap. En daarom klopt ze bij mij aan.

Verhaal 5 | Michel
Niet meer welkom thuis, tijdelijk wonen bij anderen en daar niet kunnen blijven….. het overkwam de 19 jarige Michel. De hulpverlener van Michel klopte aan
bij Stichting De Vluchtheuvel met de vraag of wij een gezin wisten waar Michel
terecht kon. Heel wat telefoontjes en gesprekken later, verhuisde Michel naar
een gastopvanggezin waar hij een aantal maanden mag wonen. Met elkaar stellen we een contract op waarin informatieve gegevens en de afspraken komen te
staan. Michel en het gezin evalueren elke week op een vast moment hoe het gaat.
Want het is best heel wat, zomaar op een onbekende plek, bij onbekende mensen gaan wonen. Ik hoor van Michel en het gezin tijdens de evaluatie die na een
aantal weken volgt dat ze open en eerlijk de mooie, maar ook de moeilijke dingen
kunnen bespreken. Michel groeit in zelfstandigheid en heeft na enkele maanden
genoeg geleerd om weer een stap verder naar zelfstandigheid te zetten.
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Beste jongens,

Beste meiden,

Is dat nodig? Speciaal aan jullie deze brief om te benadrukken dat jullie anders zijn dan meiden
en op een andere manier omgaan met seksualiteit? Ja, ik denk het wel. Lees maar verder…...

Is dat nodig? Speciaal aan jullie deze brief om te benadrukken dat jullie anders zijn dan jongens
en op een andere manier omgaan met seksualiteit? Ja, ik denk het wel. Lees maar verder…...

Als je in de puberteit komt, krijg je te maken met seksuele gevoelens. Bij meisjes is dat anders.
Als zij hun eerste menstruatie meemaken, is dat geen bijzondere seksuele ervaring. Het ontwaken
van de seksualiteit gebeurt bij hen meestal niet vanzelf. Bij jou is dit anders. Jongens reageren
emotioneel en lichamelijk op vrouwelijk schoon. Meisjes kunnen zich dat moeilijk voorstellen.
Zij reageren meer op lijfelijk contact. Hun huid is op veel plekken gevoeliger dan die van een
jongen. Als dat voor het eerst gebeurt, worden bij hen seksuele gevoelens wakker. Dan gaat er
een nieuwe ervaringswereld voor ze open. Wat moet jij als jongen doen? Jij moet jezelf leren beheersen. Als je vóór het huwelijk niet hebt geleerd om je lichamelijke verlangens te beheersen,
dan weet je vrouw later niet wat haar overkomt. Heb je geleerd om je aandacht ook op andere
dingen te richten, dan kan het niet snel stuk! Dan hoeft er niets, maar dan kan alles. Dat moet
je in de verkeringstijd leren.

Een jongen in de puberteit krijgt te maken met seksuele gevoelens. De wereld van seksuele beleving gaat voor hem open. Daar hoeft hij niets voor te doen. Bij meisjes is dat anders. Als zij de
eerste menstruatie meemaken, geeft dat geen bijzondere seksuele ervaring. Het ontwaken van
seksualiteit gebeurt bij meisjes meestal niet vanzelf. Jongens reageren op vrouwelijk schoon,
zowel emotioneel als lichamelijk. Meisjes kunnen zich moeilijk voorstellen dat jongens opgewonden raken van afbeeldingen van vrouwelijk bloot. Zij reageren meer op lichamelijk contact. De
huid van een meisje is gevoeliger dan die van een jongen. Als een meisje wordt gestreeld, worden
seksuele gevoelens wakker die ze eerst niet kende.

Een leraar van een neutrale school hield een anonieme enquête in de klas. De uitkomst was onthullend. Bijna alle jongens hadden ervaring met porno. Dat kan grote gevolgen hebben. Wat een
jongen aan seksueel geladen zaken ziet, nestelt zich in zijn geheugen en kan een krachtige uitwerking hebben op je gevoel en op je lichaam. Denk niet dat je dit zomaar kunt uitwissen. Als je
de knop hebt ingedrukt, weet je heus nog wel wat je gezien hebt. Beelden van blote vrouwen doen
een man wat. Die vindt hij interessant, spannend en opwindend. Hij consumeert het en haalt het
bewust als voedsel naar binnen. Bedorven eten kun je nog uitbraken. Met herinneringen gaat dat
niet. Die blijven erin zitten en kunnen je leven behoorlijk beïnvloeden. Filmregisseurs en reclamemakers spelen handig in op wat in het hart leeft van de consument. Wat in het hart zit, komt
er ook uit. Uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en
roddel voort. Als een jongen naar seksueel geladen zaken kijkt, gaan die zijn gedachten en herinneringen beheersen. Het hart wordt vol van begeerten die niets te maken hebben met liefde en
trouw of met een vaste relatie. Krijg je ongevraagd beelden te zien van aantrekkelijke vrouwen?
Kijk dan bewust een andere kant op. Te veel jongens zijn onder invloed gekomen van websites en
films waarin meisjes en vrouwen alleen maar als consumptieartikel worden gepresenteerd. De
mannen in de steden Sodom en Gomorra waren seksueel zo overspannen, dat ze naar buiten kwamen
om passerende vreemdelingen te verkrachten. Ik dacht altijd: dat zal wel wat overdreven zijn.
Maar nu ben ik bang dat die geschiedenis zich zou kunnen gaan herhalen.
Een jongen kan het meisje van wie hij houdt inwijden in die nieuwe emotionele belevingswereld.
Voor haar is dat een unieke gebeurtenis die ze maar met één persoon kan beleven. Als dat goed
en liefdevol gebeurt, zal zij daardoor een liefdesband krijgen met die jongen. Dat maakt haar ook
kwetsbaar. Als de jongen haar daarna laat vallen, dan is dat voor haar een bittere teleurstelling.
Ze heeft iets van zichzelf weggegeven wat ze niet meer terug kan krijgen. Een vrouw is van nature monogaam. Ze hecht zich aan de jongen of de man die haar op prettige en verantwoorde manier
seksueel tot ontwaken heeft gebracht. Wordt die relatie verbroken, dan zal het moeilijker voor
haar zijn om opnieuw zo’n sterke band te krijgen met een man. Dan is er iets van haar verloren
gegaan en is ze kwetsbaarder geworden. Besef dus welke verantwoordelijkheid je draagt om met
jouw en haar seksuele gevoelens om te gaan. Geef al je liefde en seksualiteit alleen aan het
meisje of de vrouw die voor je bestemd is.
Met hartelijke groet,

Jongens kunnen verkering zien als een avontuurtje. Hand in hand lopen: voor een jongen een vorm
van nieuwsgierigheid. Hij wil kunnen opscheppen dat hij een meisje heeft gehad. Toch is een hand
vasthouden niet altijd neutraal. Het kan ook liefde en geborgenheid uitdrukken. Het behoort nog
niet tot het echte seksuele traject, maar het betekent wel iets. Het meisje ervaart het als een
verrassing: er is iemand die interesse in haar heeft. Wanneer de jongen wil zoenen, kan dat voor
hem niet meer betekenen dan een spannend avontuurtje. De eerste dagen ervaart de jongen de
aanhankelijkheid van jou nog als prettig. Het streelt zijn ijdelheid dat je op die manier laat
merken dat je zijn toenadering fijn vindt. Hij snapt niet waarom jij het wél serieus neemt. Jij
snapt op jouw beurt niets van zijn negatieve reactie. Wat voor jou begon als een blij spel, kan
uitlopen op een drama. Meisjes voelen intuïtief dat jongens reageren op wat ze zien. Daardoor
hebben meiden soms de neiging hun uiterlijk te ‘etaleren’. Na de zondeval heeft iedereen nog een
schaamtegevoel gehouden. Deze neiging blijft daarom meestal beperkt tot de tijd dat een meisje zich geborgen weet in een vaste relatie. Reclamemakers en modeontwerpers maken dankbaar
gebruik van die neiging. Meisjes moeten zich realiseren dat er een boodschap uitgaat van hun
uiterlijk. Kijk daarom uit voor schokeffecten: laag uitgesneden shirtjes, korte rokjes, strakke
truitjes, doorzichtige blouses, blote navels vestigen de aandacht eenzijdig op het uiterlijk.
Wees dan niet verbaasd als jongens alleen maar geïnteresseerd zijn in je lichaam. Het streelt
misschien je ijdelheid als alle mannenogen op je gericht zijn. Als je uiterlijk ‘schreeuwt’ om
aandacht, dan zien jongens je alleen maar als een lichaam. Je kunt zo met je uiterlijk te koop
lopen, dat je de indruk bevestigt die jongens krijgen uit (erotische) films, namelijk dat vrouwen
graag seksueel contact hebben.
Als een jongen het meisje van wie hij houdt ‘seksueel’ inwijdt, is dat voor haar een ingrijpende
ervaring. Zij ervaart dat als een unieke gebeurtenis die ze maar met één persoon kan beleven.
Bewaar jezelf daarom ongerept. Laat niet aan je frunniken, hoe leuk dat ook lijkt. Daar maak je
het alleen maar moeilijker mee. Wees ook voorzichtig met alcohol. Dat werkt drempelverlagend
op je natuurlijke weerstand. Kijk uit voor activiteiten waarbij lichamelijk contact met jongens
een rol speelt. Ken je verantwoordelijkheid voor jouw, maar zeker ook voor hun gevoelens en verlangens. Onthoud dat meisjes van nature verzegeld zijn. Als je een persoonlijke brief krijgt is
deze dichtgeplakt. Daar mag verder niemand aanzitten. Zo is het ook zo bij jou. Jij bent zo kostbaar dat de toegang tot de plaats waar de gemeenschap plaatsvindt, verzegeld is. Het zegel, het
maagdenvlies, mag alleen verbroken worden door degene die de volle verantwoordelijkheid wil
nemen voor wat hij doet. Een zegel kan maar één keer worden verbroken. Dat is een ingrijpende
gebeurtenis. Ga zorgvuldig met deze zaken om. Bewaar jezelf voor degene die het waard is, omdat
hij alle verantwoordelijkheid voor jou op zich wil nemen.
Met hartelijke groet,

