
“De titel verklapt het al: Deze zomer 
ga ik...”

Een meeting op Heidebeek, dan in Amsterdam en de vol-

gende in Amersfoort. We gaan dit jaar weer op Opwekking 

gave dingen organiseren voor de jongerentent en daar zijn 

we vroeg mee begonnen. Ieder jaar organiseert Heidebeek 

samen met de basis in Amsterdam ‘De Keet’ van a tot z. En 

het is heel leuk dat ik met dat team in de organisatie mee 

mag draaien. Onze missie dit jaar is jongeren enthousiast 

maken voor zending en ze een indruk te geven van de 

wereld met al zijn onbereikte gebieden, waar wij als chris-

tenen en evangelie mogen verkondigen.

Een nieuw jaar vol 
nieuwe uitdagingen
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Het jaarlijkse Openhuis en ons festival Hemel-

stijl wordt georganiseerd door een team hier 

op Heidebeek waar ik deel van ben. Hemelstijl 

is voor jongeren, om ze te inspireren te leven 

als Jezus. Wij weten dat God een plan heeft 

voor iedereen en als je jong bent sta je voor 

allemaal keuzes. De belangrijkste keuze van 

allemaal is of je Jezus wilt volgen.

Als voorbereideing heb ik een promotiefilmpje 

gemaakt en meteen overal op social media 

geplaatst. Ook heb ik weer nieuwe flyers en 

posters gemaakt en duizenden besteld om te 

verspreiden. In verschillende kerken, jeugd-

groepen, evenementen enzovoort worden ze 

verspreidt. 

Zowel Opwekking, het Open-

huis en Hemelstijl zijn evene-

menten waar het communi-

catieteam een belangrijke rol 

in speelt door al het materiaal 

te ontwerpen wat nodig is. Wij 

zullen daar ook veel tijd voor 

vrijmaken om dit mogelijk te 

maken.

MINI DTS STAFFEN

De titel verklapt het al: Deze 

zomer ga ik opnieuw de Mini 

DTS staffen. Het was afgelo-

pen jaar ontzetten leuk om 
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Uiteindelijk hopen wij dat er meer mensen van 

de kerk zelf zullen meedoen in de band, zodat 

wij het stokje kunnen doorgeven.

Hier op de basis beginnen we iedere week op 

de maandagmorgen met een half uur aanbid-

ding. De hele basis is aanwezig, dus alle staff 

en studenten. Ondertussen worden de keren 

dat ik in de band zit steeds meer, bijna weke-

lijks zou ik kunnen zeggen. Naast akoestische 

gitaar, elektrische gitaar en cajon heb ik mijn 

repertoire uitgebreid door nu ook basgitaar te 

spelen. Het is leuk om tussen zo veel instru-

menten te kunnen wisselen. Ook is dit een 

mooie manier om de week te beginnen, door 

eerst God te aanbidden en daarna met werk 

bezig te gaan.

KOKEN

Van het begin dat ik hier op de basis ben 

komen werken sta ik in de keuken. Iedere

nieuwe staff doet in zijn eerste 3 maanden 

support taken. Dat betekent dat je bijvoorbeeld 

kan komen te werken achter de receptie, in 

het onderhoud of in de keuken. Zo kwam ik 3 

dagen in de week te werken in de keuken. In 

die tijd ontdekte ik hoe leuk ik het vond om te 

koken. Dit ben ik blijven doen na mijn support-

tijd om voor de studenten te koken. Dit doe ik 

al bijna een jaar.

In maart houden wij hier een ‘love feast’. Dat 

houdt in dat we met de hele basis, als speciale 

gelegenheid, gaan eten en hiervoor ook men-

sen uitnodigen, zoals vrienden en familie. Dit 

gebeurt op bijna iedere basis van JMEO. Ik ga 

deze keer de keuken overzien voor deze love 

feast. Dat voelt voor mij als de grote test van 

deze te staffen en het heeft er 

ook voor gezorgd dat er ver-

schillende deelnemers nu een 

DTS doen of nog gaan doen.

De mini DTS zijn twee weken 

hier op Heidebeek waarin de 

deelnemers onderwijs krijgen 

dat ook in een DTS word 

gegeven, teambuilding dat 

bestaat uit sport en spel en 

kunnen genieten van hun vrije 

tijd hier in de veluwen,

bijvoorbeeld door te zwem-

men, wandelen in het bos 

enzovoort.

God werkt door het onderwijs, 

de gesprekken die ik met ze 

kan hebben, door met ze te 

bidden en gewoon plezier te 

hebben. Dat maakt de mini 

DTS waardevol.

WORSHIP

Sinds ik hier ben gaan wonen 

ben ik opzoek gegaan naar 

een kerk waar ik op zondag 

naartoe kan gaan. Zeven 

Drie, generation church* is 

een jonge kerk in harte Epe. 

Samen met een paar andere 

Heidebeekers leiden wij vaak 

de aanbidding in die kerk.

Het is voor de mensen van 

deze kerk een zegen als 

wij dat doen, omdat er niet 

veel andere mensen zijn die 

aanbidding kunnen leiden. 
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*De 7 staat voor de zevende letter van het alfabet en de   
 3 staat voor de derde letter van het alfabet, oftewel G C    
 (Generation Church).
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Nieuwsbrief

de afgelopen tijd wat ik allemaal geleerd heb

nu te laten zien in de keuken.

LOGO DESIGN

Elke zomer zijn er jongere reizen van GO

Teams. Dit had een redesign nodig, dus ben

ik mij hierin gaan storten. En zoals je hiernaast

kan zien is er een nieuw logo en huisstijl uit

ontstaan. Het idee hierachter is het avon-

tuurlijke van de reis zichtbaar te maken in het 

ontwerp. Daarnaast willen wij ons ook relevant

houden en met de tijd mee gaan.

Voor veel verschillende projecten ontwerp ik

nieuwe dingen, en omdat ik je graag hier een

indruk van wil geven heb ik dit logo toege-

voegd in de nieuwsbrief.
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