
             
 
 
 

                                                         

Zoals de Vader (God) van Mij (Jezus) houdt ik van jullie, blijf bewust van Mijn liefde.  

Johannes 15:9  

Uitrusten 

Na een heel mooi en tof jaar waarin ik veel op de Katapult en daarbuiten heb mogen leren 

was het tijd voor vakantie. Deze tijd heb ik genoten 

van de rust en lieve mensen om mij heen en heb ik 

mogen werken om al wat op te bouwen voor het 

volgende jaar. Daarnaast heb ik een tienerkamp 

mogen draaien van stichting Wake-up. Een week 

lang veel onderwijs, lofprijs, aanbidding en gekke 

spellen samen met ongeveer 200 tieners. Het was 

tof om deze week met een groepje meiden op te 

trekken. Tijdens tienerkamp mocht ik een aantal keren spreken. Het was erg bijzonder dat 

ik deze kans kreeg. Ik heb genoten van zowel de tieners als het spreken.  

 

Tweede jaar 

Vorig jaar begon ik de Katapult met de gedachte één jaar te worden getraind en daarna 

uitgeschoten te worden. Maar God had een ander plan. Ik mag nog een jaar leren, groeien 

en ervaring opdoen in Den Helder. Hier ben ik erg dankbaar voor want er valt nog zoveel te 

leren. In dit jaar zal ik me meer gaan richten op tienerwerk, leiderschap, spreken en op 

persoonlijke groei. Ook zal ik me gaan richten op mijn visie en mijn toekomst. Ik geloof dat 

God mij heeft geroepen om op de bres te staan voor tieners. Hier is een goede 

voorbereiding van groot belang en daarom ben ik blij dat ik nog een jaartje op de Katapult 

mag zijn. Het wordt een ander jaar, met nieuwe mensen, nieuwe kamergenootjes, andere 

taken, andere thema’s en lessen. Ik heb er 

zin in!  

We begonnen dit jaar met een hele toffe 

introductieweek die werd georganiseerd 

door ons als tweedejaars voor de nieuwe 

eerstejaars. Het was leuk om de nieuwe 

studenten te ontmoeten en ze wegwijs te 

maken.  
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Tijdens de introductieweek hebben we leuke spellen gedaan, hen Den Helder laten zien met 

daarbij natuurlijk ons mooie strand en hebben we ze gezegend. De sfeer zat er al snel goed 

in dus dat belooft veel gezelligheid, goede gesprekken en een toffe tijd met elkaar dit jaar. 

 

Lessenserie 

Een gedeelte van het verdiepingsjaar bestaat uit zelfstudie. Iedere tweedejaars student 

heeft een project gekregen die bij zijn of haar visie en doel past. Omdat ik mij meer wil gaan 

richten op onderwijs geven aan tieners zal ik de 

aankomende periode twee lessenseries schrijven. De eerste 

serie van lessen zal voor tieners zijn. Beginnend bij een les 

over het evangelie, bekering en vanuit daar andere thema’s 

die belangrijk zijn voor tieners en die mij aan het hart 

liggen. Daarnaast zal ik een lessenserie gaan schrijven voor 

tienermeiden. Hierin zullen thema’s behandeld worden die 

specifiek gericht zijn op tienermeiden zoals waardevol zijn, echt zijn etc. Ik zal me hiervoor 

verdiepen in de thema’s en veel boeken gaan lezen. Het is gaaf om mij op deze manier 

meer te verdiepen en te richten op mijn visie en passie.  

Tieners  

Zoals  u misschien nog wel kon herinneren van mijn vorige nieuwsbrieven heb ik vorig jaar 

samen met de andere Katapultstudenten een kinderclub gedraaid, genaamd de kanjerclub. 

Het was een toffe periode waar ik veel van heb geleerd. Zo leerden we kinderpreken 

schrijven, kinderen meenemen in lofprijs en op een laagdrempelige manier het evangelie 

vertellen. Tijdens deze periode heb ik ervaren dat mijn hart bij tieners en jong volwassenen 

ligt. Daarom mag ik aankomend jaar samen met een klasgenoot een tienerclub gaan draaien 

in Den Helder. De Baptisten gemeente in Den Helder heeft hulp gevraagd aan de Katapult 

om tienerwerk op te zetten in hun gemeente. Vanaf november zullen we twee keer in de 

maand een tienerclub houden op zondag.  Hierbij krijgen we hulp van een aantal oudere 

tieners die zich willen inzetten voor hun gemeente. Het doel met deze club is dat tieners 

Jezus gaan leren kennen, de liefde van de 

Vader gaan ervaren en ze leren hoe ze 

Jezus kunnen volgen. Daarnaast is ons doel 

dat wij een tienerclub opzetten die na een 

jaar zelfstandig verder kan, zodat de kerk 

niet afhankelijk wordt van ons. Ik zie er erg 

na uit om deze tieners te gaan ontmoeten 

en met hen een tijd lang op te trekken. Ik 

ben dankbaar voor het vertrouwen van de 

gemeente in ons en voor de ruimte die wij 

krijgen om dit werk te doen. 

  

 


