
GEDREVEN DOOR GODS LIEFDE ZOEKEN WE
JONGEREN OP, HELPEN HEN GROEIEN EN BIEDEN HEN
HOOP.

WIE WE ZIJN WAT WE DOEN

ONZE HOOP

Youth for Christ Veenendaal bestaat uit
enthousiaste mensen die zich inzetten voor
jongeren in Veenendaal en de omgeving. Wij
hebben een hart voor God en voor jongeren.
Wij geloven dat elke jongere het verdient om
gezien en gehoord te worden.

Door wie wij zijn, laten we Jezus zien en
bieden we jongeren hoop.  Door een
combinatie van woorden en praktische hulp
zijn we een missionaire- én een
welzijnsorganisatie. Wij geloven dat we Gods
liefde niet kunnen laten zien zonder er te zijn
voor jongeren en dat we hen niet kunnen
helpen zonder Gods zegen en liefde.  

WIJ WERKEN:
BEHOEFTEGERICHT - we luisteren niet alleen naar
de vraag, maar zoeken naar wat een jongere nodig
heeft. 
RELATIONEEL - we komen dichtbij en laten ook iets
van onszelf zien. 
INTEGRAAL - we zijn er op elk gebied van het leven
en helpen groeien op elk gebied (fysiek, mentaal,
geestelijk).
MISSIONAIR - we hebben een unieke boodschap
van hoop door het evangelie en laten dat zien en
vertellen hierover.

ACTIVITEITEN:
SCHOOLBEZOEK- we zoeken jongeren op en
bouwen aan relaties tijdens schoolpauzes.
STRAATWERK - we zoeken jongeren op bij
hangplekken en zoeken naar de onderliggende
behoefte.
INLOOP - We nodigen jongeren uit voor
laagdrempelige activiteiten om de band te
versterken en ze uit te dagen voor groei.
PRAKTISCH - we geven gratis huiswerkbegeleiding
als praktische hulp en om jongeren beter te leren
kennen. 
INDIVIDUEEL - we gaan relaties aan en trekken met  
jongeren op door alles wat ze meemaken heen.

Als Youth for Christ Veenendaal hopen we dat elke
jongere in Veenendaal gezien en gehoord wordt. 
Met financiële steun kunnen we jongeren
ontvangen en daarmee een veilige en gezellige plek
bieden. Ook kunnen we andere jeugdleiders trainen
en toerusten om ons te helpen in onze missie. 

CONCREET HOPEN WE de huiswerkbegeleiding
gratis te blijven bieden, inclusief een (gezonde)
snack en limonade.
WE HOPEN eens in de week te koken en eten met
jongeren we willen samen leren over boodschappen
doen, financiën, koken en gezonde voeding. 
WE HOPEN meiden te koppelen aan jonge vrouw als
maatjesproject. We willen bieden dat ze samen
herinneringen maken door een klein uitje of een
kaartje op onze kosten. 


