
             
 
 
 

 

Het eerste jaar van de Katapult zit er helaas op. Wat heb ik genoten van alles wat God in 

mij en door mij heeft gedaan. Twee grote hoogte punten van dit jaar zijn de 

pinkstervuurconferentie en de zendingsreis naar Bolivia, daar wil ik in deze nieuwsbrief 

graag iets over vertellen.  

 

Pinkstervuur  

Na een lange tijd van voorbereiding was het eindelijk tijd voor het pinksterweekend. 

Ook al was het weer niet geweldig, het weekend was dat wel. Gedurende het weekend 

was er een mooie groep tieners die klein genoeg was om met iedere tiener contact te 

kunnen hebben. Het was erg bijzonder om een heel weekend met tieners te mogen 

werken en ze mee te nemen in alles wat God voor ze heeft 

klaarliggen. Tijdens het weekend mocht ik twee keer spreken. 

Dit vond ik erg mooi om te doen. De tieners waren erg 

hongerig naar alles wat wij hen vertelden. Na elke preek was er 

een toepassing, want een preek  die niet in de praktijk wordt 

gebracht is eigenlijk nutteloos. Soms vonden de tieners het 

spannend om het onderwijs in praktijk te brengen, zoals 

bidden voor elkaar of profeteren. Maar wanneer ze eenmaal 

de drempel over waren, wisten ze niet van ophouden. Gaaf om 

te zien hoe vol ze waren van God. Aan het eind van de 

conferentie werd er uitvoerig afscheid genomen met heel veel 

knuffels en een paar tranen. Hopelijk zien we deze toffe tieners volgend jaar weer!  

Bolivia 

Afgelopen maand mochten we met alle Katapultstudenten en staf naar Bolivia gaan. Het 

was een hele gave reis. We hebben samen gewerkt met de organisatie Jeugd met een 

Opdracht die in Santa Cruz met straatjongeren 

werkt en drie opvanghuizen heeft voor deze 

jongeren. Zo ben ik samen met een groep andere 

studenten regelmatig in het meisjesopvanghuis 

geweest. Daar mochten we met de meiden 

optrekken en mochten we ze onderwijzen.  

 

 

Visie 

(Jonge) mensen die geen 

hoop meer hebben, geen 

thuis kennen en/of die Jezus 

niet kennen, helpen, 

bemoedigen en over God de 

Vader vertellen.  

Adres 

De Katapult 

t.a.v.  Coralie Vink 
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Gebedspunten: 

Danken: 

- Danken voor de mooie tijd 

met Pinkstervuur en in Bolivia 

- Danken dat ik veel heb mogen 

leren het afgelopen jaar 

 

Bidden: 

- Bidden dat Juju van straat af 

komt 

- Bidden voor de andere 

jongeren die (nog) 

op straat leven 

- bidden voor een  

goede zomervakantie 

 

               

   

Onderwijs  geven  in het meidenhuis 

Preken  op  Pinkstervuur 



                                       

In deze kleine maand konden we een mooie band met de meiden opbouwen. Het was 

gaaf om te zien hoe aandachtig ze luisterden naar alles wat wij ze uitlegde vanuit de 

Bijbel en hoe graag ze meer wilde weten over alles wat wij vertelden.  

Het straatwerk was ook erg bijzonder en vooral ook heftig. De jongeren die op de straat 

leven hebben geen hoop en hebben een groot te kort 

aan liefde. Door met hen te praten en te bidden 

mochten we de liefde van God uitdelen. Op een 

middag raakte ik in contact met Juju, een meisje van 

de straat. Door middel van een tolk kon ik met haar 

spreken over haar leven. Ze vertelde dat het leven op 

straat erg angstig is en dat ze niet gelukkig is. Ik kon 

haar vertellen over de hoop die God voor haar heeft 

en dat Hij een plan met haar leven heeft. Toen ze dat hoorde werd ze nieuwsgierig. Dus 

konden we haar vertellen van het meidenhuis. Ze vertelde dat ze graag de straat 

af wilde en dat ze het meidenhuis wel zag zitten. Om af te kicken van het lijm 

snuiven en om een goede  overgang te hebben van de straat naar het meidenhuis 

moet Juju eerst naar een receptiehuis. Helaas was er nu nog even geen plek voor 

haar maar als ze nog even volhoud kan ze over twee weken worden opgevangen. 

Het was heftig om deze jongeren zo te zien leven maar het was mooi om hen 

hoop te kunnen brengen en iets van Gods liefde te kunnen delen, soms met een 

gesprek en soms alleen door een simpele knuffel.  

Naast het werk in de opvanghuizen en het straatwerk mochten we op 

verschillenden plekken kinder- en tienerprogramma’s doen om zo in de hele stad Gods 

liefde bekend te maken. Ook zijn we verschillende keren in kerkdiensten geweest waar 

iemand van ons ging spreken. Zo mocht ik tijdens een jeugddienst preken over Gods 

liefde die beschermd, stand houdt en niet faalt. Het was bijzonder voor mij om deze 

kans te krijgen en zo ook weer hierin te mogen uitstappen en groeien.  

Al met al was het een hele mooie en bijzondere reis waarin we niet alleen mochten 

uitdelen maar ook veel mochten ontvangen en leren.  

Vakantie  

Het jaar zit er al helaas weer op en dat betekent vakantie. Ik zie er naar uit om even bij 

te tanken en uit te rusten van een druk jaar. Ik vind het jammer dat ik nu een tijd lang 

niet in Den Helder zal zijn. Maar gelukkig mag ik het verdiepingsjaar gaan doen op de 

Katapult en zal ik dus vanaf september weer op de Katapult te vinden zijn. In dit 

volgende jaar zal ik me meer gaan richten op tienerwerk, leiderschap, spreken en preken 

en op persoonlijke groei. Ik zie uit naar weer een jaar vol leermomenten, groei, 

ervaringen, mooie ontmoetingen, nieuwe contacten en toffe gebeurtenissen. Ik wens u 

een hele fijne vakantie en Gods zegen.  

 

 

 

 

 

 

Op  de straat met  straatjongeren 

O 

Met  een meisje  van  het  meidenhuis 


