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Impressie van het eerste Jongerenweekend 24 en 25 februari 2012 

 
 
Vrijdag 24 februari 2012 was het dan eindelijk zover. Het eerste ‘weekend’ van 
Winstuitverlies werd eindelijk realiteit.  
 
Rond zes uur waren we er allemaal. We keken elkaar wat onwennig aan, maar nog geen 24 
uur later zouden we elkaars angst en hoop, verdriet en vertrouwen kennen. Op 
vrijdagavond waren we met 16 man, waarvan er 14 bleven slapen. We begonnen de avond 
met een Chinees ‘buffet’.  
 
Na het eten leidde Alberdien Polinder, werkzaam bij De Vluchtheuvel, de avond. Aan de 
hand van de ‘praatstok’ bracht ze het gesprek op gang en konden we om de beurt vertellen 
wat we hadden meegemaakt of wat we moeilijk vonden. Doorgeven mocht ook. Het was fijn 
om te kunnen zeggen wat je bezig houdt, en te weten dat er naar je geluisterd wordt met 
een gevoel van (h)erkenning. Wat nog meer tot uiting kwam toen we onze grootste angst en 
hoop moesten opschrijven. We kenden elkaar niet, toch bleek dat we allemaal dezelfde 
angst en dezelfde hoop kende. Er werd deze avond veel gepraat. Na de intensieve, 
emotionele ‘sessies’ dronken we koffie met elkaar en kwamen de gesprekken onderling 
goed op (diep)gang.  
 
Zaterdagochtend hebben we met elkaar een bijbelstudie gedaan naar aanleiding van Job 
35. Treffend vooral vers 10-11: ‘Maar niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, die de 
psalmen geeft in de nacht. Die ons geleerder maakt dan de beesten der aarde, en ons 
wijzer maakt dan het gevogelte des hemels?’ 
 
Na deze bijbelstudie zijn we naar buiten gegaan en een stevige wandeling gemaakt in de 
mooie omgeving. Al hebben we uiteindelijk niet veel van de omgeving gezien. De interesse 
in elkaar verhaal was te groot. Het was heel fijn om te kunnen praten met jongeren die met 
hetzelfde ziekte te maken hebben of gehad. Er was zoveel verbondenheid, zoveel 
herkenning. Eigenlijk voelde we ons even één ‘familie’.  
 
Teruggekomen hing er een slinger met enveloppen voor het raam. Ieder had een envelop 
met zijn/haar naam aan de slinger hangen. We kregen allemaal een stapeltje vouwblaadjes, 
zo konden we een briefje schrijven naar iemand in de groep en dan het briefje in de envelop 
aan de slinger doen. IJverig ging iedereen aan de slag. Bijzonder was dat je soms heel veel 
dingen van iemand uit zijn hart wist, maar de naam niet had onthouden. Af en toe klonk het: 
’Hoe heet jij ook alweer?’  
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Na het eten werd het wel een beetje geheimzinnig. We moesten even op onze kamer gaan 
zitten of naar buiten. Ondertussen toverden Henk-Jan, Geeke en Gerben de woonkamer 
om tot een heel atelier. We moesten schilderen hoe we dit ‘weekend’ hadden ervaren. Of je 
bijvoorbeeld je gevoel/gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Iedereen zat in het begin naar 
inspiratie te zoeken, maar algauw zaten we allemaal over ons schilderij gebogen.  

 
 
Rond kwart over drie zaten we allemaal weer in de kring met ons schilderij. Om beurten 
vertelden we onze filosofie of gevoel achter de voorstelling. Iedereen had een prachtig 
kunstwerk en iedereen had heel mooi zijn/haar gevoel in het schilderij gelegd.  
 
Voor we het wisten was het alweer zaterdagmiddag vier uur. Wat hebben we veel in een 
korte tijd gedaan en wat hebben we veel van elkaar geleerd!  
 
Eenmaal weer thuis gekomen las ik gelijk de briefjes die in mijn envelop zaten. Wat fijn om 
de briefjes te hebben, wat fijn om te weten dat een ander meeleeft en voor je bidt. Dit 
weekend hebben we (een stukje van) ons verlies in winst omgezet. Winst dat onze Maker 
ons wil vertroosten in ons verdriet en bij ons wil zijn. De Heere legt een last op onze 
schouders die we met Zijn hulp kunnen dragen. 
 

 
 
Het was een fantastisch geslaagd weekend! 
 
28 februari 2012 
 
Martine de Wit, 
Bleskensgraaf 


