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JOP is de jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland
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Levend en aansprekend jeugdwerk inspireert. Een voorbeeld van een missionair
project waar JOP aan meewerkt is het Xnoizz Flevo Festival dat deze zomer voor
de 35e keer, van 16-19 augustus in Bussloo, plaatsvindt. Jaarlijks bezoeken bijna
10.000 jongeren dit festival. Veel van die jongeren komen uit de Protestantse Kerk,
maar er zijn ook veel bezoekers die weinig (meer) met kerk en geloven hebben.
Het Xnoizz Flevo Festival spreekt jongeren enorm aan. Daarom is het festival de
perfecte gelegenheid voor jeugdwerkers om concreet met missionair jeugdwerk
aan de slag te gaan.
Sibbeline van de Bosch (15 jaar) uit de Protestantse
Gemeente Abcoude is één van die jongeren die in 2011 voor
het eerst het festival bezocht. Sibbeline was nog nooit naar
het Flevo Festival geweest. Ze had wel eens vaag van het
festival gehoord, maar serieus overwegen om het festival te
bezoeken had ze niet gedaan. Maar toen haar hele
jeugdgroep een VIP-arrangement voor het Xnoizz Flevo
Festival won met Sirkelslag, ging ze toch mee met de groep.

festivalterrein en dat zag er zo gaaf en gezellig uit. Overal
speelden bandjes, werden voorstellingen gegeven en zag je
mensen gewoon lekker in de zon op het strand zitten
relaxen. Ik wist niet dat er zoveel jongeren waren die ook
bezig zijn met het geloof. Daardoor voelde ik me direct thuis.
Er was een kerk die 24 uur per dag open was. Ik ging daar
een keer heen om 23.00 uur. Ik zei nog tegen degene met
wie ik samen was: ‘Kijk nou, dat is toch bizar. Zoveel
jongeren bij elkaar in één kerkdienst!’
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Ze vertelt: ‘We wisten totaal niet wat we moesten
verwachten als groep. Natuurlijk hadden we wel wat
vooroordelen, misschien was het wel een plek waar alleen
kerkliedjes werden gezongen?
Maar toen we de YouTube-ﬁlmpjes van tevoren bekeken,
wisten we dat het heel anders zou worden dan we van
tevoren hadden gedacht. Hoe meer we ontdekten over het
festival hoe meer zin we erin kregen!’
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Nu Sibbeline terugkijkt, komt ze bijna woorden tekort om te
vertellen hoe ze het vond. ‘Het was in één woord geweldig!
Toen we aankwamen stond de legertent er al waar we in
konden slapen. We hadden gelijk leuk contact met de
mensen in de tent naast ons. We liepen een rondje op het
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De complete groep bestond uit jongeren in de leeftijd van
13 tot en met 15 jaar. De groep is echt hechter geworden
tijdens het festival, vindt Sibbeline. ‘Ik trok een poosje met
de één op en dan weer met de ander. Eerst gingen we vooral
om met de ouderen in de groep, maar door Flevo is de groep
beter gemixt. We kennen de anderen nu veel beter.
De meeste jongeren uit de groep horen wel bij een kerk,
maar ook vriendinnen die niet zoveel met kerk en geloof
hebben vonden het helemaal geweldig.’
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Maar wat Sibbeline het meest is bijgebleven is de
ontspannen sfeer. Ze vertelt: ‘het voelt gewoon ontzettend
veilig. We zeiden nog tegen elkaar: Bizar toch dat we echt
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helemaal niemand zien vechten of
moeilijk zien doen.
Alles loopt door elkaar heen en
accepteert elkaar gewoon en wil er
echt iets tofs van maken. Niet
normaal! Ik had echt het ultieme
gevoel van vrijheid deze drie dagen!
Iedereen accepteert elkaar gewoon
volledig!’
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Peter, één van de begeleiders van de
groep vertelt:
‘Als ik terugkijk is het Flevo Festival
echt een ijkpunt geweest in het
leven van de jongeren. Als ze later
terugdenken aan hun tienerjaren dan
ben ik er van overtuigd dat het Flevo
Festival echt iets is wat ze zich zullen
herinneren. Ik raad het elke
jeugdgroep aan om ook te komen. Ik
durf bijna vooraf succes te
garanderen. Wij gaan in ieder geval
augustus 2012 zeker weer!’
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Toegangsprijs verlaagd:
de toegangsprijs is dit jaar
verlaagd. De all-in ticketprijs vanaf
12 jaar en ouder bedraagt: € 99,Vernieuwd concept: een belangrijk nieuw onderdeel dit jaar is
co-creation: Co-creation betekent
dat het festival pas af is, als jij als
bezoeker letterlijk hebt meegebouwd. Dit kan op allerlei
gebied, denk aan theater, muziek,
of help letterlijk meebouwen aan
het hoofdpodium. Bijzondere
laatste festivaldag: de hele
zondag kun je geïnspireerd
raken. In de ochtend zijn er
diverse inhoudelijke programma’s, sprekers en te gekke
bands. Vanaf 15.00 uur is
het festivalterrein open voor
iedereen. Het festival wordt
afgesloten via een ‘grande
ﬁnale’ vanaf mainstage.

Johan Wondergem
communicatieadviseur bij JOP

De armband met Levensparels is een hulpmiddel voor
bezinning, waarmee je dichter bij God en bij jezelf kunt
komen. Er zijn achttien ‘parels’, met verschillende
betekenissen. De bijbehorende levensvragen, gedachten en
gebeden zijn terug te vinden in een boekje. De Levensparels
worden gebruikt door duizenden jongeren in verschillende
Europese landen. De Levensparels zijn te gebruiken door
jongeren, kinderen en volwassenen. Individueel, in groepen
of gemeentebreed. Ze zijn ook zeer geschikt als introductie
om over God te praten met jongeren van buiten de kerk.
Er zijn via www.jop.nl/winkel verschillende producten te
koop:
• Levensparelarmband met miniboekje: € 8,00
• Zelfrijgset: € 7,50
• Boekje: € 1,50
• Werkmap Levensparels: € 29,95
• Bij uitgeverij Boekencentrum is een boekje met achtergrondinformatie verkrijgbaar: www.boekencentrum.nl
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Sirkelslag speel je als groep, gewoon in je eigen woonplaats
tegen duizenden andere jongeren in Nederland. Online sta je
in verbinding met elkaar. Sirkelslag is een perfect middel om
invulling te geven aan een catechesebijeenkomst of kerkelijk
jeugdwerk. Het is een spannend, interactief spel tussen
groepen uit heel Nederland! Het kost weinig voorbereidingstijd en brengt op een laagdrempelige en ontspannen manier
christelijke thema’s en onderwerpen over aan kinderen en
jongeren. Kijk op www.sirkelslag.nl voor meer informatie.

8",&61$"--ESJWFJO
WAKE UP CALL drive-in is zeer geschikt om op een feestelijke manier het seizoen te starten of af te sluiten. Maar het
evenement kan ook op andere momenten in het jaar worden
georganiseerd, bijvoorbeeld in het kader van een christelijke
feestdag. WAKE UP CALL drive-in levert niet alleen een leuk
feest op: voor de jongeren in de werkgroep is het ook een
unieke kans om zelf een groot evenement voor hun leeftijdsgenoten te organiseren binnen of buiten hun jeugdgroep.
WAKE UP CALL drive-in is een mix van muziek, feest, creatieve workshops en viering rond het thema ‘Geloof, hoop en
liefde’. Op www.jop.nl/wakeupcall staat een ﬁlmpje en
meer informatie.

Advies nodig over
Missionair Jeugdwerk of
ondersteuning op maat?
/FFNDPOUBDUPQNFU
+01WJBXXXKPQOM
POEFSTUFVOJOH
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Friso Mout

voorzitter Programmateam Xnoizz Flevo Festival en
medewerker bij JOP
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