INTERVIEW MET JONGEREN EN BEGELEIDERS VAN
‘JOIN US’
U heeft al eens kunnen lezen over de jongerenwerkgroep ‘Join Us’. Wat is, wat doet, voor wie
is ’Join Us’? En is ‘Join Us’ iets voor mij? Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk
mensen kennen te laten maken met ‘Join Us’. Daarom is pastor Niek Nijhuis met een groep
begeleiders en jongeren in gesprek gegaan. En wel met Frank den Elzen, Shirley Hofstede,
Coen Aveskamp, Jorien Oude Nijhuis en Ans te Lintelo.
Wat is ‘Join Us’?
‘Join Us’ betekent zoiets als ‘kom erbij’, ‘kom ook bij de club’.
Allemaal: Join Us is plezier en verbondenheid. Het is een vriendengroep van jongeren van
12+, gestart vanuit onze kerk.
Shirley: Na het Vormsel en de overgang naar het voortgezet onderwijs gaat er veel veranderen
voor jongeren. Er is niet veel te doen voor deze groep jongeren. Join Us is een vriendengroep
en kan dat gat opvullen.
Pastor: Join Us is dus voor jongeren van 12 jaar en ouder?
Shirley en Ans: Ja. Join Us is een vriendengroep waar iedere jongere welkom is. Dus ook als
je niet zo vaak in de kerk komt of niet katholiek bent. Maar ook voor ouders kan Join Us
belangrijk zijn. De ouders staan natuurlijk achter hun kinderen! Het is goed dat ouders
betrokken zijn. Ze vullen elkaar aan.
Wanneer en hoe is ‘Join Us’ ontstaan?
Vorig jaar, na de kloosterdagen, is de groep ontstaan. De locatieraad en de pastores vonden
dat er veel meer aandacht moest zijn voor jongeren. Met de kloosterdagen zijn er altijd veel
jongeren bij elkaar. Alle vormelingen uit onze parochie gaan één dag naar het klooster in
Noord Deurningen om te leren over St. Franciscus, het leven van de zusters en hun eigen
geloof. Ans en Coen hebben toen mensen geworven om Join Us op te richten. Al vrij snel
meldden zich mensen om mee te doen.
Hoeveel jongeren nemen nu deel?
Allemaal: Op dit moment bestaat de vriendengroep uit 28 jongeren en 6 begeleiders (bijna
allemaal op de app!) Maar soms komen er veel meer jongeren naar onze activiteiten. We
hopen op meer deelnemers!
Jorien: Binnen Join Us ontstaan vriendschappen over en weer. Het maakt bij ons niet uit van
welke school je bent. Ik hoop dat het gaat groeien. En als je naar de middelbare school gaat
dat je mensen kent en kunt zeggen dat je die en die kent van Join Us.
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Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
Frank: De begeleiders komen om de 2 maanden bij elkaar om te brainstormen en activiteiten
voor te bereiden. We proberen 6 keer per jaar een activiteit te organiseren voor en met
jongeren.
Wat hebben jullie tot nu toe gedaan?
Allemaal: We hebben o.a. een casino- avond gehad, een filmavond met meer dan 60
deelnemers, we zijn met een groep naar Amsterdam geweest en we hebben een barbecue
georganiseerd.
Wat was het hoogtepunt?
In koor: Amsterdam!
Coen: We waren onder de indruk van de mensen die we daar zagen. De dames die tippelen op
de Wallen, de zwervers en de geur van wiet.

We werden in Amsterdam aangesproken op ons gevoel voor anderen. Het gaat om het
gevoelig maken voor onrecht.
Shirley: Als Join Us er niet zou zijn dan komen veel jongeren nooit met thema’s als onrecht,
vrouwenhandel, zwervers in aanraking. Je komt met Join Us op plekken waar je normaal niet
zo snel komt.
Wat hoop je voor Join Us?
Frank: Dat de groep blijft bestaan. Dat nieuwe groepen mogen ontstaan.
Ans: Ontmoeting.
Shirley: Dat we, zoals nu, zelf ons programma samenstellen.
Frank: Ik zou graag zien dat mijn kinderen het geloof en de kerk belangrijk blijven vinden.
Geloof en kerk zijn voor mij ook altijd belangrijk geweest.
Shirley: Daar ben ik het mee eens. Het geloof werd later in mijn leven ook belangrijker voor
mij.
Ans: Je laat als ouders en begeleiders het geloof en het gevoel voor de kerk ook zien aan je
kinderen. Je geeft het voorbeeld.
Frank: Het zou mooi zijn als jongeren geen drempel naar de kerk voelen.
Allemaal: Bewust met je geloof bezig zijn. Dat is belangrijk.
Pastor: We willen jongeren en hun ouders serieus nemen. Dit betekent dat we samen nieuwe
vormen van kerk- zijn moeten ontwikkelen. ‘Join Us’ hoort hier bij!
Ans te Lintelo, tel.: 06 30958689, info: ans.telintelo@lumenchristi.nl
Volgende keer het vervolg!
Pastor Niek Nijhuis

