
Youchooze update februari 2023 

 

 

 

Als Youchooze hebben we het voornemen om een aantal keer per jaar een bericht te sturen met een 

update over wat we doen, wat ons bezighoudt en wat er op de planning staat. Dit willen we doen 

omdat we het belangrijk vinden om goed contact te onderouden met kerken, gemeenteleden en 

andere betrokkenen. 

 

Update: 

We zijn inmiddels halverwege ons negende seizoen en kijken dankbaar terug op afgelopen maanden. 

Na een aantal seizoenen waarin de effecten van corona duidelijk merkbaar waren, is er dit seizoen 

weer een mooi aantal nieuwe tieners bij gekomen.  

Gelukkig hebben we dit jaar ook versterking gekregen in het leidingteam, we hebben Tim Smit en 

Gerco en Desiree Damsteeg als nieuwe teamleden mogen ontvangen. Helaas is Tim onlangs alweer 

gestopt, maar we zijn dankbaar voor zijn inzet voor Youchooze en voor de tieners afgelopen half jaar. 

Ook zitten we dit jaar voor het eerst op een nieuwe locatie, namelijk Huis van Salem. We zijn erg blij 

met deze nieuwe plek en hebben snel onze draai kunnen vinden. Vooral de banken en de pooltafel 

vallen in de smaak! 

 

Zoals altijd zijn we dit jaar begonnen met een avond waarop de tieners thema’s mochten inbrengen 

voor de avonden. We hebben naar aanleiding daarvan een aantal mooie avonden gehad met de 

thema’s: tijd en tijdsbesteding, God in je dagelijks leven, andere religies en dienstbaarheid.  

Hierbij was het hoogtepunt natuurlijk het door de tieners zelf georganiseerde Nieuwjaars gala. 

 

We zien uit naar de rest van het seizoen met als eerstvolgende activiteit het Youchoozekamp! 

 

 

 



Gebedspunten: 

In ieder update-bericht vragen we lezers om te bidden voor Youchooze. We vragen gebed voor ons 

als leidingteam, dat wij ons met passie en enthousiasme voor de tieners en voor God mogen inzetten 

voor Youchooze. We vragen gebed voor de avonden die we organiseren, dat het momenten zullen 

zijn waarop we de relatie met God en met elkaar mogen verdiepen en vieren.  

Maar vooral vragen we gebed voor onze tieners, dat zij Gods aanwezigheid mogen ervaren in alles 

wat hen bezighoudt en dat Youchooze voor hen een plek mag zijn waar ze een fijne tijd hebben en 

waar ze zich gezien en gehoord zullen voelen. 

 

Momenteel willen we specifiek gebed vragen voor het aankomende kamp. We hopen dat we een 

mooie tijd mogen hebben, met toffe spellen, goede gesprekken en vooral veel plezier! 

We vragen gebed voor de voorbereidingen van het kamp en dat het de groep dichter naar elkaar toe 

mag brengen. 

Bidden jullie mee? 

 

Contact: 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: 
youchoozewageningen@gmail.com  
 
Contact opnemen met iemand van de Youchoozeleiding:  
Anne Meissner, Elise Haalstra, Desiree Damsteeg, Gerco Damsteeg, JaapJan Jilderda, Klaas 
Wieringa, Matthijs van Ieperen, Marijn Baijense 
 
Of een kijkje nemen op een van onze sociale media accounts: 

Instagram: Youchooze_Wageningen 
Facebook:  www.facebook.com/youchooze  
Whatsapp:  Tieners kunnen voor alle info deelnemen aan onze Whatsappgroep 
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