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Na een zeer succesvolle FMF YOUTH dag vorig jaar waar meer dan
honderd jeugd- en tienerleiders bij aanwezig waren,
staan veel jongerenleiders alweer te trappelen voor de volgende editie.
En hier is het goede nieuws; die komt eraan!
Op zaterdag 20 juni zal het FMF Youth team onder leiding van
Karim en Angela Landoulsi een nieuwe dag hosten met het thema ‘IMPACT’.
Karim is misschien wel de meest gevraagde jongerenspreker in Nederland.
In aanloop naar het event stelde Church life Magazine hem een aantal vragen.

Jij bent van harte welkom om samen met je hele team naar de FMF YOUTH dag te komen op zaterdag 20 juni van
12.00 – 17.00 uur. Zet de datum vast in je agenda, nodig de rest van jouw team uit en geef je op via het aanmeld
formulier op www.friendsforministries.nl of door een email te sturen naar wilma@friendsforministries.nl.

WAT IS HET DOEL VAN FMF YOUTH?

WELKE ONTWIKKELING/BEWEGING ZIEN JULLIE

WAT HEBBEN JONGERENLEIDERS VOLGENS JULLIE NODIG NU?

WAT IS DE VISIE VAN FMF YOUTH?

Als ik denk aan onze volgende FMF YOUTH dag op 20 juni, dan
geloof ik dat er vandaag de dag er twee elementen zijn die heel
belangrijk zijn in het werk met jongeren: afstemming met God
en afstemming met de jongeren.

FMF YOUTH is er speciaal voor jeugdleiders (waaronder jeugden tienerwerkers vallen). FMF YOUTH wilt jeugdleiders inspireren en toerusten en verbinding creëren tussen jongerenleiders
om fit en effectief te zijn in jongerenwerk. Het is belangrijk om
aandacht te hebben voor jongeren in onze gemeente. Het is de
groep waar de meeste potentie in zit. De toekomst van de kerk
kun je voorspellen aan het aantal jonge mensen in de kerk. Er
moet een nieuwe generatie worden klaargestoomd die de kerk
verder kan brengen dan waar die ooit is geweest.

OP HET GEBIED VAN JONGEREN/JONGERENWERK

Dat is vrij simpel. FMF YOUTH is de jongerentak van FMF. De
visie van FMF YOUTH is hetzelfde als die van FMF, namelijk om
relaties tussen leiders te stimuleren en te ondersteunen en
hen toe te rusten en te helpen nog effectiever te zijn in hun
bediening.

IN NEDERLAND?

Ons doel is een plaats te creëren van ontmoeting, ontspanning
en ontvangen. Door elkaar te ontmoeten als jeugd- en tienerleiders, van elkaar te kunnen leren, en nieuwe vriendschappen
aan te gaan met jongerenleiders die dezelfde reis maken. Ook
de ontmoeting met God staat centraal binnen FMF YOUTH.

Jongeren verlangen naar God en Zijn realiteit; niet naar religie,
structuren, mooie programma’s en een gladde buitenkant. En
als jongeren God ontmoeten, ontstaat een ongekende passie
om Jezus te volgen, te dienen in de lokale kerk en uit te reiken
naar hun ongelovige vrienden. Het probleem is echter dat het
event voorbij gaat, het vuur dat is gestart brand door, maar
als het niet wordt gevoed dooft het langzaam uit. En hier ligt
een uitdaging voor jongerenwerken in ons land. Veel jongerenleiders lopen rond met dezelfde vragen en uitdagingen. Vaak
weten ze wel WAT er nodig is, maar niet HOE ze daar moeten
komen.

Jongerenleiders zijn altijd bezig met geven en uitdelen en FMF
YOUTH is er zodat jongerenleiders in een veilige omgeving zelf
kunnen ontvangen en verfrist kunnen worden. We willen dit
doen in een ontspannen atmosfeer, relaxt met elkaar, lekker
eten, mogelijkheden voor het opdoen en het onderhouden van
connecties. En vanuit die ontspannen ontmoeting kunnen we
ontvangen wat God voor ons heeft voor de jeugd in Nederland,
zodat we gevuld en bemoedigd de jongeren zullen bereiken in
dit hele land en deze generatie zullen winnen met het evangelie
van Jezus Christus.

Ik kom op veel verschillende plekken. En door het hele land
neem ik hetzelfde waar. Ik zie steeds meer honger naar God en
naar echtheid. Het moet real zijn en relevant!

FMF YOUTH wilt jongerenleiders helpen door naast jongeren
leiders te staan en de relevante vragen te beantwoorden.

Afstemming met God, dat wil God zeggen; wat is Zijn agenda,
hoe wil de Geest werken, manifeste kracht van God, bekeringen.
De kracht van jou als jongerenleider komt voor uit jouw afstemming met God. Jouw persoonlijke relatie met Jezus.
Daarnaast is afstemming met de jongeren cruciaal; het spreken van hun taal, relevant, fun, begrijpelijk, duidelijk, krachtig,
praktisch en niet over hoofden heen maar direct in hun hart.
Als we als leiders in bovengenoemde aspecten gaan wandelen
geloof ik dat we een krachtige beweging van God zullen mee
maken in Nederland!

De reden dat Angela en ik gepassioneerd zijn over FMF YOUTH is
omdat wij houden van jongeren en een nieuwe generatie gered
willen zien worden en op willen zien staan in kracht. Wij geloven
dat de enige manier waarop we dit kunnen doen is door jongerenwerken in lokale kerken toe te rusten. Gastsprekers creëren
geen discipelen, events kunnen geen discipelen voortbrengen.
Ze geven een impuls, ze kunnen het vuur aanzetten, maar het
echte werk gebeurt week in week uit in de lokale kerken. Krachtige jongeren die een verandering brengen overal waar ze komen, komen voort uit sterke jongerenwerken met gezonde jongerenleiders die leiden als voorbeeld.
De visie van FMF YOUTH is om de onderlinge band tussen voorgangers en jeugdleiders te versterken. Dit vinden wij een heel
belangrijk aspect. De toekomst van de kerk ligt in generatiekerken die samen de kerk bouwen in de kracht van de heilige Geest.
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