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Elk kind verwelkomd
Elke jongere toegerust
Elke kerk betrokken

Wij dromen dat geen enkel kind alleen is, maar dat elk 

kind een Alongsider heeft. Wij dromen dat door deze 

Alongsiders heen elk kind de onvoorwaardelijke liefde van 

Jezus zal ervaren, het evangelie zal omarmen en kiest om 

voor de Heer Jezus te gaan leven. En dat deze kinderen op 

hun beurt óók weer als Alongsider zullen uitreiken naar een 

jongere broer of zus.

Wij dromen van een generatie jongeren die Jezus opdracht 

serieus nemen en zich daarvoor inzetten. Een generatie die 

uitreikt naar de volgende. Een generatie die Jezus woorden 

hoort én ze doet en zo in de praktijk brengt wat Jezus 

leerde en voorleefde.

Wij dromen van een kerk die actief uitreikt naar de wereld 

om zich heen. Een kerk die zich bewust is dat God haar 

heeft uitgekozen om het goede nieuws uit te delen. Een 

kerk die discipelen maakt.

Wij dromen. Droom je mee?

ONZE  DROOM
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“Wij dromen dat 
geen enkel kind 

alleen is, maar 
dat elk kind een 

Alongsider heeft.” 
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WIJ ZOEKEN PARTNERS
We DRÓMEN niet alleen.

Met beide benen op de grond zetten we ons in om deze 

droom werkelijkheid te laten worden. We mobiliseren 

jongeren en maken hen bewust van de opdracht die Jezus  

gaf - discipelen maken. 

Jongeren die de visie pakken en aan de slag willen rusten 

we toe. We trainen hen en helpen hen te ontdekken hoe 

Jezus discipelen maakte en hoe wij Zijn voorbeeld kunnen 

volgen. Eenmaal aan de slag komen we regelmatig samen 

als de Alongsiders-familie, en vieren we wat de Heer Jezus 

door ons heen doet. We leren samen, delen een maaltijd en 

vieren Zijn goedheid in een ontspannen setting.

We dromen niet ALLÉÉN.

We hebben partners nodig die helpen deze droom 

werkelijkheid te laten worden. Partners die meebidden, 

meedenken, meewerken, financiën beschikbaar stellen. 

Een Afrikaans spreekwoord zegt: “Wil je snel gaan, ga dan 

alleen. Wil je ver gaan, ga dan samen.” Wij willen ver gaan.

We hebben in 2020 een mooie start mogen maken en we 

zien de vruchten nu al verschijnen. Lees zelf de verhalen in 

deze brochure - een Alongsider maakt hét verschil!

“We hebben 
partners nodig 

die helpen 
deze droom 

werkelijkheid te 
laten worden.” 
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Eenzaamheid maakt plaats voor vriendschap, jongeren 

vinden hun vervulling in de Heer Jezus, en de kerk - Jezus 

bruid - schittert. Dat willen we toch allemaal?

Almere, Rotterdam, Groningen, Middelburg en Zwolle… 

In Nederland zijn we inmiddels gestart met verschillende 

groepjes Alongsiders en kiezen jongeren ieder een jongere 

broer of zus. Die bezoeken ze nu trouw. De relatie groeit en 

de eerste geluiden zijn bemoedigend. In Cambodja hebben 

we gezien dat het werkt, en het werkt ook in Nederland. Dat 

is niet verwonderlijk, want eigenlijk is het heel eenvoudig. 

Het is precies wat Jezus zelf ook deed. 

	 	“Blessed	is	he	who	finds	out	which	way	 
God	is	moving	and	then	starts	going	in	 
the	same	direction.”

Jaren geleden zei iemand dat tegen mij: “Gezegend ben 

je als je ontdekt welke kant de Heer Jezus op beweegt, en 

gezegend ben je als je vervolgens met Hem meebeweegt.”

Wij zoeken partners die mee willen bewegen op deze golf 

van Zijn leiding.

Droom je mee en doe je mee?

Mart-Jan van der Maas

Directeur	Alongsiders	Nederland

“De relatie  
groeit en  
de eerste 

geluiden zijn 
bemoedigend.” 
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WAT DOET ALONGSIDERS NEDERLAND?
Alongsiders Nederland heeft drie activiteiten: mobiliseren, toerusten en organiseren.

MOBILISEREN
Alongsiders Nederland mobiliseert jongeren en inspireert hen. We maken mensen 

(opnieuw) bewust van de grote opdracht van de Heer Jezus voor elke gelovige om Zijn 

discipel te zijn en om discipelen te maken (Mattheus 28). We doen dit door middel van 

training, het spreken in kerken en gemeenten en workshops op evenementen.

TOERUSTEN
Alongsiders Nederland rust christenjongeren toe voor discipelschap. We geloven dat 

we zowel de leer van de Heer Jezus als ook Zijn methode voor discipelschap moeten 

volgen. Dat betekent dat discipelschap relationeel moet zijn. Wij rusten de Alongsiders 

toe door middel van training en challenges, zodat ze ieder, in hun eigen omgeving, 

naast één kwetsbaar kind kunnen lopen. We kiezen voor deze 1-op-1 benadering omdat 

iedere jongere op die manier mee kan doen.

ORGANISEREN
Elke mens heeft de behoefte om ergens bij te horen (‘belonging’). Zoals een familie bij 

elkaar komt om te vieren, te delen, te eten en samen op te trekken, zo komt ook de 

Alongsiders-familie regelmatig samen. We doen dat tijdens evenementen waarbij we 

elkaar ontmoeten, training ontvangen & geven, en met elkaar door challenges gaan die 

ons helpen groeien en elkaar beter te leren kennen.
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DOELEN
Dit zijn de doelen die we ons stellen... 
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10.000 ALONGSIDERS
In 2030 zijn er in Europa 10.000 Alongsiders.

ELK EUROPEES LAND
Wij dromen van en werken aan een Alongsidersbeweging in elk van de meer 
dan 50 Europese landen.

MODERNE CONTENT
Wij maken content die aansluit bij de wereld van de jongeren, en die hen helpt in 
de discipelschaps-journey. Modern, actueel en op plekken waar jongeren zijn.

GEZOND FINANCIEEL BEHEER
Wat we ontvangen mogen we inzetten om jongeren te helpen in hun Alongsiders- 
journey en Alongsiders als beweging te bouwen. In het budget ziet u waar en hoe 
u ons kunt ondersteunen.

SAMEN MET PARTNERS & AMBASSADEURS
Wij werken aan een breed draagvlak van partners & ambassadeurs die 
Alongsiders ondersteunen, adviseren, helpen bouwen en - last but not least - 
dragen in gebed.



DEZE PARTNERS GINGEN U VOOR
Hieronder ziet u een overzicht van een aantal van de huidige partners van Alongsiders Nederland.
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PARTNER WORDEN?
Maakt deze brochure je enthousiast en voel je je betrokken 

bij Alongsiders Nederland? Doe dan mee en stap in.

Er zijn een aantal manieren om dit te doen:

Als eerste noemen we gebed. We doen dat bewust omdat 

we weten en geloven dat bidden hét verschil maakt. 

Alongsiders Nederland kan alleen bestaan als ze gedragen 

wordt door gebed. We houden je graag op de hoogte van 

actuele ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en / of de 

gebedsapp. Bid je mee?

Alongsiders Nederland heeft ook financiën nodig om te 

kunnen functioneren. We vertrouwen daarvoor op de Heer. 

Als we terugkijken naar de afgelopen jaren zien we hoe Hij 

op verschillende manieren mensen op ons pad bracht met 

een verlangen om met vreugde te delen van wat God hen 

geeft voor de opbouw van Gods Koninkrijk.

We horen terug dat veel mensen behoefte hebben aan 

concrete informatie. Budget, projecten, plannen, visie. Volop 

mogelijkheden om in te stappen en mee te helpen bouwen. 

Die informatie is beschikbaar en sturen we je graag toe.

Afhankelijk van hoe je financieel betrokken wilt zijn  

vind je op de volgende pagina twee mogelijkheden. WWW.ALONGSIDERSNEDERLAND.ORG

“Alongsiders 
Nederland kan 

alleen bestaan als 
ze gedragen wordt 

door gebed.” 
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DIVERSE OPTIES

Eenmalige of periodieke financiële ondersteuning

Dit spreekt eigenlijk voor zich. Je voelt je betrokken en ondersteunt Alongsiders Nederland met 

de financiële bijdrage die de Heer je in het hart geeft. Dat is supergaaf, want met deze financiële 

middelen kunnen we het verschil maken in het leven van jongeren én kinderen. Kijk op de laatste 

pagina van deze brochure voor de bankgegevens die je kunt gebruiken voor het overmaken van 

jouw gift. Op deze manier ben je een partner van Alongsiders Nederland en Alongsiders Europa.

OPTIE  1 
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DIVERSE OPTIES

Vaste financiële ondersteuning

Bij deze optie gaan we in gesprek en spreken we het verlangen uit om wat langer zij aan zij te lopen. 

Op die manier ben je een ‘Alongsider’ voor Alongsiders Nederland. Supergaaf! Je helpt mee een 

stabiele basis te creëren waarmee Alongsiders Nederland kan groeien. Niet alleen Alongsiders in 

Nederland trouwens, maar ook de bewegingen in andere landen in Europa groeien. Kies één van 

mogelijkheden die je hieronder ziet.

OPTIE  2 

10

Uitnodigingen voor
bijeenkomst

Logo-vermelding op
de Alongsiders website

Ruimte op de Alongsiders
website om je bedrijf in
2-3 zinnen te beschrijven

Een tof Alongsiders
geschenk dat jou herinnert
aan ons partnerschap

Elk jaar een inspirerende
presentatie



PARTNER WORDEN?
Evenementen voor vaste partners

Als je meehelpt bij Alongsiders als een vaste 

partner willen we graag écht samen optrekken, 

want wij geloven dat een partnerschap twee 

kanten op werkt. Als partners willen we elkaar 

helpen en van input voorzien.

Daarom organiseert Alongsiders Nederland twee 

momenten per jaar waarop alle vaste partners 

uitgenodigd worden en we samen optrekken. 

Tijdens deze momenten vieren we, rond een 

maaltijd, met elkaar wat de Heer aan het doen 

is. We kijken met elkaar naar de plannen voor 
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de komende periode en staan we open voor 

jullie input. En dat is vice-versa: we willen graag 

luisteren naar jullie plannen, met jullie meedenken, 

en ideeën helpen ontstaan. Ook hebben we een 

inspirerend moment: een (gast)spreker, het delen 

van ‘best-practices’, training.

Wil je helpen om de dromen van 
Alongsiders waar te maken?  
Word dan ook (vaste) partner!
 
Neem contact met me op via:  

mart-jan@alongsidersnederland.org

mailto:mart-jan%40alongsidersnederland.org?subject=


GETUIGENIS 

WILLEM & JOHN
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Rotterdam

DAVID & AMIRRIANNE & MARIS

DEMY & AMY

Groningen

Middelburg

Almere
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GETUIGENIS 
Een van de eerste berichten die 
we ontvingen vanuit Alongsiders in 
Nederland:

“Mijn tijd met John is goed. We genieten allebei 
van de tijd die we met elkaar doorbrengen. Dit 
soort ontmoetingen zijn nieuw en speciaal voor 
hem. Zijn moeder was eerst wat terughoudend. 
“Weet je, ik geef hem al genoeg aandacht.” 
Maar nu ze van John zelf terughoort hoe 
waardevol deze momenten zijn support ze hem 
volledig. Ze heeft me zelfs gevraagd om met 
John te spreken over dingen als games, vloeken 
en geweld!

John ziet dat er dingen anders zijn in mijn 
familie. In ons gezin delen we de maaltijden en 
nemen tijd om met elkaar te eten. We bidden 
en danken voor elke maaltijd. Nu heeft Johns 
familie mij ook uitgenodigd voor een maaltijd. 
Ze vertelden me dat ze binnenkort ook een 
eettafel aanschaffen zodat ze samen kunnen 
eten. Ze begonnen zelfs God te danken voor 
hun maaltijden. Dat raakt me.

Een gebedspunt is tijd. Mijn week is van 
maandag tot en met zaterdag letterlijk stampvol 
en zelfs de zondagen zijn behoorlijk bezet. Om 
John te kunnen ontmoeten stop ik vaak eerder 
met mijn werk zodat we voldoende tijd hebben. 
Omdat ik een eigen bedrijf heb kan ik dat 
doen, maar het probleem is dat Johns schema 
ook vol zit. Hij is niet altijd beschikbaar en 
heeft - evenals zijn vrienden - bepaalde andere 
verantwoordelijkheden. 
Bid alsjeblieft voor een goede oplossing om 
elkaar regelmatig te kunnen ontmoeten en 
samen tijd door te brengen.”

WWW.ALONGSIDERSNEDERLAND.ORG
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GETUIGENIS 
BESCHIKBAAR – Lees het verhaal van 
David en zijn “jongere broer”!

David en Amir sporten al een aantal jaar samen 
bij een Sportcommunity. David zit in het team 
van de Sportcommunity en Amir is een jongere 
die daar elke week langskomt. Amir is gek op 
voetballen, David is gek op Jezus en ziet het 
belang van goede vriendschappen.
Op een gegeven moment was er een klik tussen 
de twee. Die klik zorgde ervoor dat David 
meer wilde betekenen voor Amir. Hij wilde een 
Alongsider zijn voor Amir. 

David maakte een bewuste keuze. Hij vertelde 
Amir wat zijn voornemen was; om er altijd voor 
Amir te zijn als die hem nodig heeft. 
Zo werden David en Amir maatjes. Amir noemt 
David zelfs zijn grote broer. Ze vinden het leuk 
om gewoon lekker met elkaar te kletsen of 
spelletjes te spelen. Soms gaan ze koffiedrinken 
of wat eten in de stad. Dan praten ze over 
van alles: over eten bijvoorbeeld of wat bij 
hun culturen past. Soms hebben ze het over 
nutteloze dingen, maar ook wel over het geloof. 
‘Soms zitten we gewoon naast elkaar en dan 
kunnen we het ook gewoon goed hebben,’ zegt 

David tevreden.
Omdat Amir niet geboren is in Nederland zijn 
er ook praktische dingen waarmee David hem 
kan helpen. Zo heeft hij hem laatst geholpen 
om een OV-kaart aan te vragen. Zelfs als Amir 
hem midden in de nacht nodig heeft, wil David 
er voor hem zijn. Daar maakt Amir dan ook wel 
eens gebruik van. Maar andersom is het net zo. 
Amir geeft regelmatig aan dat David het moet 
laten weten als hij iets voor hem kan doen.
Davids verlangen voor Amir is dat hij Jezus 
leert kennen. Hij weet dat dat moeilijk ligt voor 
Amir; hij is namelijk moslim. Ook heeft hij geen 
makkelijke thuissituatie. Daarom bidt David veel 
voor Amir. Dat hij zijn plekje gaat vinden in de 
maatschappij, een eerlijke kans mag krijgen, zijn 
eigen keuzes mag maken en dat David hem mag 
blijven helpen als Amir dat wil. Als er wat anders 
komt is dat ook goed. Maar het belangrijkste 
is dat hij Jezus leert kennen. Al is daar wel een 
wonder voor nodig, volgens David. ‘Maar, God 
is groter dan ik me kan voorstellen’, sluit hij af.

WWW.ALONGSIDERSNEDERLAND.ORG
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GETUIGENIS 
KLASGENOTEN – Lees het verhaal 
over Alongsider Amy en haar 
“jongere zus”!

Amy was op zoek naar christenen van haar 
leeftijd met wie ze het over haar geloof kon 
hebben. In haar omgeving vond ze die niet zo 
snel, maar via de kerkdiensten van BEAM kwam 
ze terecht bij een avond van Youth Alpha. Dit 
beviel haar zo dat ze de cursus ging te doen 
waardoor ze precies vond wat ze zocht. 
Toen het eind van de Youth Alpha cursus in 
zicht kwam hoorde Amy voor het eerst over 
Alongsiders. Want als ze verder wilde groeien in 
het delen van haar geloof met anderen was er 
de optie om zich bij Alongsiders aan te sluiten. 
Amy raakte geïnteresseerd, meldde zich aan en 
ging op zoek naar een jongere zus.

In haar buurt had ze niemand op het oog. Maar 
toen ze het op haar opleiding over Alongsiders 
had tegen haar klasgenootje Demy, merkte ze 
dat die dat best interessant vond. Ineens kwam 
ze op een idee en vroeg Demy: ‘Wil jij anders 
mijn jongere zus zijn?’

Sindsdien spreken Amy en Demy elke 
maandagochtend af om samen iets te doen. 
Omdat Demy niet christelijk is, besloot Amy 
om één van de Challenges van Alongsiders met 
haar te doen. Ze doen nu de Challenge “Secret 
Bless”, waarin ze stiekem anderen uit de klas blij 
maken met een lieve woorden op een briefje 
geschreven en nog veel meer andere dingen. 
Op deze manier kan Amy Demy laten zien dat 
het christelijk geloof niet het volgen van een 
man met strenge regels is. 

Laatst vroeg Demy waarom het voor christenen 
eigenlijk zo belangrijk is om andere mensen 
te zegenen, hen blij te maken. Daar had Amy 
nog niet eerder over nagedacht, omdat het 
voor haar zo normaal het erbij hoort. ‘Je weet 
gewoon dingen en het is gewoon zo, maar nu 
ga ik er echt over nadenken!’ zei ze erover. 
Samen met Demy leert ze zelf ook nieuwe (of 
oude) dingen over haar geloof. Wat is mooier 
dan op die manier leren?

WWW.ALONGSIDERSNEDERLAND.ORG
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GETUIGENIS 
BIJBEL – Ontmoet Alongsider Rianne 
en haar jongere zus!

Rianne en Maris kennen elkaar door de 
Sportcommunity Overstag in Lewenburg, 
Groningen. Elke zomervakantie houden zij een 
sportweek. Maris kwam in die week langs met 
een vriendin om te voetballen. Op een gegeven 
moment moest Maris naar de kant; haar enkel 
deed zeer. Rianne ging naar haar toe om met 
haar te kletsen en mocht uiteindelijk voor haar 
en haar enkel bidden. Tijdens dat gebed werd 
Maris haar enkel compleet pijnvrij! Daar begon 
de bijzondere band tussen deze twee meiden. 
Maris bleef terugkomen naar de wekelijkse 
sportmomenten van Overstag. Regelmatig 
mocht Rianne voor haar enkels bidden.

Toen Rianne afgelopen voorjaar meedeed 
aan de gebeds-40-daagse van Next Move 
bad ze voor Maris. Daardoor kreeg ze steeds 
meer verlangen om Maris bekend te maken 
met Jezus. Op een gegeven moment vroeg 
ze haar gewoon: ‘Heb je zin om samen de 
Bijbel te lezen?’. Sindsdien gaat Rianne elke 

week bij Maris thuis langs om samen de Bijbel 
te ontdekken. Doordat ze dit doen merkt 
Rianne dat er echt een zussenband tussen hen 
ontstaat. Ze voelt zich zelfs een zesde familielid 
in het gezin van Maris. ‘Ik ben een beetje de 
gezinspastor,’ grapt ze. Hoe gaaf dat het geven 
van tijd en ruimte zo’n zegen kan zijn.

WWW.ALONGSIDERSNEDERLAND.ORG
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CONTACT
Alongsiders Nederland

Support Centrum

Postadres
Makassarweg 80

1335 HZ Almere

Nederland

www.alongsidersnederland.org

info@alongsidersnederland.org 

 

Giften
Stichting Alongsiders (ANBI)

IBAN: NL97 BUNQ 2054 8200 32 BIC/SWIFT: BUNQNL2AXXX

 

 

facebook.com/AlongsidersNL

instagram.com/alongsidersnederland

twitter.com/AlongsidersN
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“We walk 
alongside those 
who walk alone” 


