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SVEN - LEIDERSEVENT 2020

Van 27 februari tm 1 maart ging ik met een groep van 23 jonge leiders naar Schotland. Deze
leiders zijn actief als leider in een sportcommunity, jeugdgroep of kerk. Het doel van de reis
was om ze te inspireren en te trainen op het gebied van leiderschap. Het was een geweldige
uitdagende reis waarin mijn rol van eventmanager ook weer is gevormd. Veel onderdelen liepen
net iets anders dan we hadden gedacht waardoor mijn flexibele kant ook echt getest werd. Al
met al was het een geweldige reis waarin veel leiders echt een ontmoeting met God en zichzelf
hebben gehad. Hieronder lees je het verhaal van Mandy, een van de deelnemers.
“Wat heb ik onwijs genoten van het Next Move
leidersevent zeg! Het heeft me veel meer
gebracht dan ik van tevoren had bedacht.
Ik gaf me op voor het event omdat ik vooral
nieuwsgierig was hoe sport daadwerkelijk
als middel gebruikt kan worden om mensen
dichter bij Jezus te brengen. In Rotterdam
organiseren we maandelijks een sportproject
in de wijk Schiebroek. Ik kreeg de indruk dat
het sportproject (nog) niet de vruchten bracht
die ik van te voren had gehoopt dat het zou
brengen. Met een aantal concrete vragen zoals
‘kan ik tijdens een sportproject wel over Jezus
vertellen binnen een cultuur waarvan 90%
van de kinderen moslim is?’ stapte ik op de
boot naar Schotland in de hoop hierop een
antwoord te kunnen vinden.
Nog niet wetend dat me zoveel meer te wachten
stond. Ik heb het leidersevent als erg waardevol
ervaren. Naast dat ik concrete handvatten
aangereikt heb gekregen voor m’n eigen
sportproject, mocht ik zoveel meer ontdekken
over mijn eigen leiderschapskarakter en
kenmerken van goed leiderschap.

Tijdens een ‘catch-me-if-you-can’-spel, in
gesprekken met andere deelnemers, tijdens
interessante workshops en onder een heuse
‘encouragement-shower’. Ik ben dankbaar dat
ik jullie (Next Move) door dit weekend heen
mocht leren kennen en mocht meeproeven
hoe jullie relaties leggen met jongeren op
straat, hoe potentie wordt gezien en geloof
hierin wordt uitgesproken om vervolgens ook
nog eens een plek te bieden aan jongeren om
zijn of haar talenten te laten groeien: wauw!
Enorm inspirerend waar ik in Rotterdam zeker
mee aan de slag kan!
Dagelijks klinken er nog een aantal zinnen na
die ik meeneem van dit weekend: ‘leadership is
empowering others to step up and lead’, ‘volg
mij na zoals ik Jezus navolg’ en hoe belangrijk
het is om als leider te kunnen uitleggen
waarom je de dingen doet die je doet. Dit
heeft geresulteerd in gesprekken met God om
opnieuw helder te krijgen waarom ik drie jaar
geleden een sportproject ben begonnen in
Rotterdam, benieuwd wat daar uit gaat komen. “

OVER ONS

CORONA VIRUS

De afgelopen weken zijn voor ons erg hectisch
geweest. Halverwege februari kwamen we
erachter dat we in verwachting waren van een
prachtig kindje. We waren vol vreugde omdat dit
echt een verlangen van ons is. Helaas hebben we
in de loop van maart te horen gekregen dat in het
begin van de zwangerschap er iets niet goed is
gegaan waardoor het kindje geen hartslag heeft.
We gaan dus helaas een miskraam tegemoet.
Direct na het horen van dit nieuws stond er voor
ons een citytrip naar Wenen op de planning. Deze
stond al gepland als late huwelijksreis. Nu we er zo
op terugkijken kon er geen beter moment zijn voor
deze reis. We zijn tot rust gekomen en hebben alles
goed kunnen laten bezinken. Daarnaast hebben
we onze gedachten ook goed kunnen verzetten
door de prachtige stad Wenen.

Door het coronavirus werken wij tot en met 3 april
thuis. Daarnaast zijn alle evenementen tot en met
3 april afgelast. Ook is het afwachten wat er de
komende weken besloten wordt door de overheid.
Aan de hand daarvan worden ook bij Next Move
verdere keuzes gemaakt.
Voor ons is deze tijd lastig. Deborah valt onder de
risicogroep door haar astma en immuunziekte. Het
is voor ons dus echt even goed opletten wat we
doen.
We vertrouwen echt op God en zien dat Hij
ons vasthoudt. We zien in het land christenen
opstaan en op super creatieve manieren elkaar
bemoedigen. Waar het virus op dit moment aan
het verspreiden is, mogen we ook weten dat ons
gedrag aan het verspreiden is! Spread the light!

We voelen ons echt gedragen door alle reacties
en gebeden om ons heen. We ervaren God echt
onwijs dichtbij in deze lastige situatie. We weten
dat Hij bij ons is en ons troost!

40 dagen gebed
wie disipel jij?

TIKVAH
WE KUNNEN OP ALLERLEI PLEKKEN ZOEKEN NAAR RUST
& ONTSPANNING, MAAR WE VINDEN HET ALLEEN BIJ GOD!

START: 26 FEB. 2020
ELKE WOENSDAGAVOND
TIKVAH RELAX
19:30 UUR - 20:15 UUR
TIKVAH STRETCH
20:30 UUR - 21:15 UUR

#HOLY
POWER
HOUSE
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“DREAMING
OF THE
GREAT
THINGS
TO COME”
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NEXT MOVE BASICS

WELKOM

> VOOR DEZE AVOND HEB JE NODIG:
PEN/STIFTEN EN PAPIER

Vanavond is de start van een
mooie reis die we samen gaan
maken. We gaan samen sporten
en elkaar beter leren kennen.
Hopelijk ontdek je ook waarom
Christenen zo gepassioneerd
voor geloof en voor Jezus zijn.
Daar gaat deze eerste avond
over: de passie en het verlangen
om Jezus te leren kennen!
Elke sporter start met passie voor
de sport die hij of zij doet: ze
houden van het spel! Omdat ze
de sport zo leuk vinden, doen ze
er inspanning voor: ze trainen en
worden beter. Sommige sporters
raken teveel verstrikt in alles wat
er vervolgens van hen gevraagd
wordt of alle regels waar ze aan
vast zitten. Ze kunnen daardoor
het plezier in hun sport verliezen
en dan gaan de prestaties ook
vaak snel achteruit. Dan hebben
ze geen zin meer om nog moeite
te doen en de kans is groot dat ze
stoppen.

€25 PER MAAND
@KALMARWEG 14-9
GRONINGEN

Ténzij ze weer terug gaan naar
het begin: weer passie voelen
voor het pure, simpele spelletje
waar ze zo van hielden!
Vanavond gaan we ook zo naar
het geloof kijken. We kijken wat
de basis is, wat de passie is die
ervoor zorgt dat geloof zoveel
meer is dan regeltjes.
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Warming-up (25 min.):
samen sporten
Doel: het simpele,
pure spelletje zonder
(teveel) regels spelen.

Basic 1 (30 min.)

WAAR GAAT VANAVOND OVER? (5 MIN.)
Soms kun je het idee krijgen alsof het bij
geloven gaat om wat wel en wat niet mag
en dat geldt ook voor sport. Maar geloof is,
net als sport, zoveel meer dan regeltjes. Sport
is passie, vuur. Het doet iets met je. Dat kan
geloof ook met je doen. Vanavond gaan we
naar die passie voor geloof kijken en hoe je
vandaar kan starten. Net als een sporter die
weet wat hij wil bereiken en die bereid is daar
vol voor te gaan!

FOCUS
Bedenk voor jezelf eens wat je
hiervan vindt en bespreek dat
met een andere deelnemer:
Stelling 1:
‘Hoe meer je de regels van een
spel kent, hoe beter je wordt als
speler.’ (2 min.)
Stelling 2:
‘Hoe meer je van je sport houdt,
hoe meer tijd je erin wil steken.’
(2 min.)

010

“EN GOD ZAG DAT
HET GOED WAS”
God heeft een ongelofelijke
passie voor jou, voor de mensen
om je heen en voor de wereld
waarin we leven. Niet zo
vreemd, want God is degene
die de wereld heeft bedacht
en gemaakt. Niet omdat God
iets nodig had, maar omdat Hij
ervan geniet om mooie dingen
te maken. Als je het verhaal in de
bijbel leest over de hoe de aarde
is ontstaan, zie je dat er steeds
staat: “En God zag dat het goed
was”. Als toppunt, als absoluut
hoogtepunt, maakt Hij de mens.
En Hij zag dat het goed was!

> Probeer eens met elkaar te
beschrijven wat passie volgens
jullie is.
Passie is lastig te omschrijven,
maar je kunt het wél zien. En
je herkent het ook als mensen
ergens vol passie over zijn of
voor gaan. God gaat vol passie
voor jou! En omdat wij op God
lijken, gaan wij dus ook vol
passie voor hem. Maar hoe ziet
dat eruit? Moet jij je dan aan
allemaal regels houden?

Het was een perfecte aarde, met
natuur die mooier is dan je op
filmpjes kunt zien. De mensen
konden zomaar met God
wandelden en praten. Het was
écht goed, perfect zelfs!

ZO ZIET PASSIE ER UIT
Als je wilt weten hoe passie voor
voetbal eruit ziet, dan kijk je naar
Lionel Messie. Zie je hem, dan
denk je: voetbal! Elke voetballer
wil wel zijn als hij. Ze willen zijn
techniek, zijn tactiek en zijn
instelling. Fantastisch!

MADE BY GOD
Deze wereld is dus het plan van
God. Geen wonder dus dat Hij
een ongelofelijke passie heeft
voor jou, voor de mensen om je
heen en voor de wereld waarin
je leeft. Jij bent Zijn merk, we
dragen zijn label. We zijn ‘made
by God’. In de Bijbel staat dat
we gemaakt zijn naar het beeld
van God. Wij lijken op Hem. Dus
diezelfde passie van God zit ook
in ons, in jou.

Als je wilt je weten hoe passie
voor God eruit ziet, dan kijk je
naar Jezus. Kijk naar Jezus hoe
Hij contact met God had, hoe Hij
omging met andere mensen en
hoe Hij reageerde op situaties. In
Jezus zie je Gods passie voor jou,
voor de mensen om je heen en
voor de wereld en tegelijk ook de
passie die Jezus had voor God.
Het is inspirerend en vol passie.
Fantastisch!

NEXT MOVE BASICS

1. CONTACT! (5 MIN.)
- Denk aan de beste vriendschap of relatie die er kan zijn of die je zelf
hebt. Hoe ziet dat eruit? Wat zijn kenmerken van zo’n vriendschap?
Bijvoorbeeld: ‘samen tijd door brengen’.
- Schrijf zoveel mogelijk kenmerken van vriendschap op
- Kies jouw vier belangrijkste kenmerken
Chat:
- Bespreek welke kenmerken het meest werden gekozen. Waarom
zijn deze gekozen, denk je?

De belangrijkste vier kenmerken kunnen weergeven op welke manier je het
makkelijkst, veiligst en persoonlijkst contact met anderen (en dus ook met
God) legt.
2. “MOOIE GAST BEN JIJ” (5 MIN.)
- Welke van de onderstaande eigenschappen vind jij in een vriendschap
super belangrijk en waar zou je beter in willen worden? Liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid
en zelfbeheersing.
- Belangrijkste vind ik: …
- Ik wil nog wel beter worden in (kies je top 3): …
3. SET YOUR MIND (5 MIN.)
Als je met goede sporters optrekt en samen traint, dan groei je steeds meer en
word je steeds beter in die sport. Het lijkt zelfs zo te zijn dat, wanneer je vooraf
aan je eigen training of wedstrijd kijkt naar een wedstrijd van topsporters
(in welke sport dan ook), je eigen prestaties verbeteren! Dat geldt ook voor
geloven: je kunt groeien in geloof door naar Jezus te kijken. Wat als jij net als
Hij zou kunnen zijn?
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A) Eén van de dingen die opvallen aan Jezus is hoeveel contact hij met God
had. Jezus zegt zelf dat hij alleen kan doen wat hij de Vader (=God) ziet
doen (Joh. 5: 19).
Je hebt net de vier belangrijkste kenmerken voor vriendschap/écht contact
opgeschreven bij opdracht 1. Zet die een hieronder nog eens neer.
1:
2:
3:
4:
Chat:
- Hoe zou het zijn wanneer je op die manier contact met God zou hebben?
- Zou jij dat willen?
B) Iets anders dat opvalt aan Jezus is hoe hij met mensen omgaat. De
eigenschappen waar je uit kon kiezen bij opdracht 2, wijzen op Jezus.
Jezus biedt zijn vriendschap aan iedereen aan. Als we met Jezus optrekken
en van Hem leren, gaan wij ook steeds meer op Hem lijken. Dan zullen we
steeds meer van die eigenschappen in onszelf herkennen.
Chat:
- In welke eigenschap(pen) wil jij nog beter in worden?
- Waarom / wat zou er anders zijn wanneer je beter bent in die eigenschap(pen).
4. ASK GOD (2 MIN.)
Als jij God iets zou willen vragen, wat zou dat zijn? …

NXTMOVE.NL

NXTMOVE.NL/TIKVAH

Aantal ontwerpen van Deborah van de afgelopen tijd.

SUPPORT

Door veranderingen bij de belastingdienst omtrent onze inkomstenbelasting en een aantal
stoppende giftgevers, is er een financieel gat onstaan van €300 (per maand). Dit bedrag hebben
we te kort om volledig op gifte te kunnen leven. Helaas zijn er flink wat spreekbeurten van Sven
afgezegd vanwege de corona. Wil je ons werk steunen met een maandelijks gift dan kan via:
Rekeningnummer: NL04 RABO 0325 2418 56
TNV: NEXT MOVE SPORTMINISTRY
MET VERMELDING VAN CODE: 009 SVEN & DEBORAH DEKKER
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