
Terugblik Jongerenweekend 2022

Een week na het jongerenweekend. Terugblikken op wat
geweest is. Dankbaarheid! 
+ Intens
++ Waardevol
+++ Vertrouwd
++++ Erkenning
+++++  Verbondenheid 
++++++ In openheid delen
+++++++ Leren van elkaar 
++++++++ …………………………..
Zomaar wat kernwoorden waarmee we evalueerden.
Verwonderd, want dat was precies wat we op het oog
hadden bij een jongerenweekend met als thema ‘In
verbinding zijn’. In verbinding staan met jezelf, jouw
levensverhaal, je emoties, pijn en verdriet, maar zeker ook in
verbinding zijn met de a(A)nder.

Vrijdagavond werden we in dit thema ‘opgewarmd’ door oud-deelneemster Martine Pieters – de 
Wit en schrijfster van haar verhaal ‘Een wolk  in mijn been’. Aan de hand van een persoonlijk 
voorbeeld daagde zij ons uit om na te denken over hoe wij zijn in onze communicatie. Hoe vaak 
vertellen wij ons verhaal niet puur in feiten? Laten we de emoties achterwege? Bewust omdat je 
geen oprechte belangstelling voelt, of misschien  omdat het een warboel aan emoties is vanbinnen
die je nog niet goed kunt verwoorden. Of omdat je je heel leeg voelt, afgevlakt. Martine deelde 
hierover praktische tips. Zij raadde ons aan om bij allerlei herinneringen die naar boven kwamen 
dit weekend eens bewust stil te staan welke basisemotie hier het beste bij past. Schrijf ze op en 
stop ze in een bakje Bang, Blij, Boos of Bedroefd. 
En aan de andere kant, hoe lukt het om in verbinding te zijn met iemand anders, wanneer je zelf al 
helemaal ‘vol’ zit? Kun je dan onbevangen luisteren naar de ander en recht doen aan zijn/haar 
verhaal? Hierop legde Martine ons de gespreksmethode LSD uit. Luisteren, Samenvatten, 
Doorvragen. Een gemakkelijk ezelsbruggetje die wel oefening vereist. Daarom gingen we in 
tweetallen uit elkaar om onze verhalen te delen, met deze praktische tips in ons achterhoofd. 
Waardevolle ontmoetingen in verbondenheid!

Zaterdagmorgen sloot Henk-Jan het ontbijt 
met ons af met het Bijbelgedeelte over de 
Emmaüsgangers. Zij vertellen hun verhaal, aan
elkaar en op uitnodiging van Jezus ook aan 
Hem. Ze benoemen hun pijn en verdriet, de 
hoop lijkt hen ontnomen. Echter als de Heere 
verschijnt, verheugt Hij hen met blijdschap. 
Hierna gaan we in twee- of drietallen met 
elkaar in gesprek. We zoeken met elkaar in het
Woord naar nog meer levensverhalen waarin 
emoties tot uiting komen. Vaak gedeelten 
waar we persoonlijk op betrokken zijn of 
herinneringen aan hebben. Samen verbonden 
zijn rondom het Woord van God.



Wat hebben we al veel van elkaar gehoord en met elkaar gedeeld in de uren dat we samen zijn. 
Traditiegetrouw gingen we in de middag aan de slag om een tastbare herinnering te maken voor 
elkaar en voor onszelf. In alle ontspannenheid en gezelligheid wordt er geschreven, geverfd, 
geknutseld en muziek gemaakt. De tijd vliegt voorbij! Het moment brak aan om afscheid te nemen 
van elkaar. We benoemden dat het best even schakelen is om nu het ‘gewone’ leven weer in te 
gaan. Hoe vertel je wat je hebt meegemaakt deze dagen? Misschien is het een aanleiding om 
(weer) in contact te komen, je verhaal te delen met mensen om je heen. 

Deze terugblik sluit ik af met een toevoeging van Martine aan de LSD-gesprekstechniek. In 
verbinding zijn krijgt zoveel meer dimensie wanneer we de letter de letter ‘B’ van ‘bidden’ eraan 
toevoegen. Bidden voor elkaar en wanneer er voldoende openheid en vertrouwen is bidden met 
elkaar. Zo mogen we aan het einde van het weekend elkaar bij de Heere brengen. In de 
wetenschap dat wanneer we in Christus Jezus aan de Heere verbonden zijn, we voor eeuwig aan 
elkaar verbonden zijn. 
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