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INLEIDING

Van het bestuur
De eerste maanden van 2014 hebben in het teken gestaan van het 12 ½ jarig jubileum van Youth United. 
We zijn dankbaar dat het team van Youth United in de afgelopen jaren vele honderden jongeren hebben 
mogen stimuleren om God te kennen en te volgen. Op scholen, met the Buzz, lessen en vieringen, in Youth 
Alpha's, in The Link , in de Youth United Band en in verschillende trainingsactiviteiten. 

2014 stond ook in het teken van zoeken naar een nieuw en breder Echobestuur en gelukkig is dit ook 
duidelijk geworden. Dit zal begin 2015 zijn beslag krijgen.

Ook de mogelijkheden tot samenwerking tussen kerken zijn in 2014 toegenomen. We ontdekken steeds 
meer dat we op grond van het Evangelie veel meer gemeenschappelijk hebben dan dat we verschillen. Dat 
we in Harderwijk elkaar nodig hebben en dat onze eenheid in Christus een sterk getuigenis is zoals Jezus 
al zei in Johannes 17: 21.

We zijn dankbaar dat we het jaar financieel positief mochten afsluiten ondanks een eerder tekort naar 
aanleiding van het jubileum van Youth United.

Wij hopen ook in het komende jaar op uw gebed en steun te mogen rekenen.

Jan van der Vegt (voorzitter Stichting Echo)

Mas Koster (Penningmeester Stichting Echo)
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DOELSTELLING

ECHO staat voor  Evangelisch Centrum voor Hulp en Opbouw en heeft 3 doelstellingen: UITREIKEN, TOERUSTEN 
EN ONDERSTEUNEN.
De Bijbelse oproep van 2 Timotheüs 2: 2 is onze richtlijn: 

“Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord door aan betrouwbare mensen 
die geschikt zijn om anderen te onderwijzen”

UITREIKEN doet Echo met name naar enkele doelgroepen die een eigen aanpak vragen en waar in het algemeen 
gesproken in Harderwijk of omgeving niet veel mee gewerkt wordt.
Zogenaamde “witte vlekken” Dit zijn:
 - Scholieren: op een vijftal scholen in Harderwijk
 - Woonwagenbewoners: een kleine 1000 in de regio (o.a. op 15 kampjes)
 - Turken en Marokkanen, moslims in Harderwijk: ca. 4000 (bijna 10% van de bevolking)
 - Pionieren in regio: op dit moment met name in Biddinghuizen

TOERUSTEN doet Echo door Bijbels onderwijs en cursussen te geven aan christenen zodat zij beter toegerust 
zijn om in hun kerk of gemeente verantwoording te nemen en met name mee kunnen helpen om de Grote 
Opdracht van Jezus (Mattheus 28:16- 20)  aan de gemeente uit te voeren.

ONDERSTEUNEN doet Echo door bruggen te bouwen tussen kerken en overeenkomstige activiteiten te 
bundelen. Echo functioneert ook als een platform voor een aantal interkerkelijke activiteiten. Ook wil Echo een 
hulp zijn zodat de kerken samen verantwoordelijkheid nemen voor heel Harderwijk. 
De activiteiten in dit kader zijn:
 - Gebed: Stadsgebed, een maandelijks gebedsmail, week van gebed, etcetera.
 - Alphacursussen en Youth Alpha ondersteunen.
 - Ontmoeting en overleg met Evangelisatie commissies
 - Kerst en Paasactiviteiten met een extern karakter.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN

1. UITREIKEN   Activiteit   Verantwoordelijk                       
- YOUTH UNITED :   - The BUZZ,  3 d pw     - Pieter den Admirant

    (scholieren)   - Open BUZZ avonden  - Henk Jan Raaijen

     - BSA ( lessen , vieringen)  - Lennart van der Vegt

    - Youth Alpha Harderwijk  - Lars van der Ven

     - Youth Alpha Ermelo  - Pieter Jan Rotteveel

    - Coördinatie    - Lennart van der Vegt

- EVANGELIE & MOSLIMS: - Werkgroep   - Diverse mensen

    (moslims)   - KILA    

    - Acties    

- WOONWAGENWERK:  - Kerst en Paasviering  - Jan van der Vegt en WG

     (ww.bewoners)

- BIDDINGHUIZEN:   - rond EGB   - Jan van der Vegt en Kerngroep

    (evangelisatie)

2. TOERUSTEN  Activiteit   Verantwoordelijk                                                                   
- YOUTH UNITED   - YU Team Training  - Lennart van der Vegt

   (scholieren)   - YU Band   - Robert Jan van Vulpen

- BIJBEL PLUS   - Cursus 1x p14d  - Dirk-Jan Jansen

 (volwassenen)

- OPENBARING   - Cursus 1x p14 d  - Dirk-Jan Jansen

  (volwassenen)

- KOFFIE OCHTEND NUNSPEET - Vrouwenochtend, 8 x p jaar - Interk. WG  (Gittan v.d. Vegt)

   (volwassenen)

- EVANGELIE & MOSLIMS  :- Cursus Insjallah  - Diverse mensen  

   (volwassenen)

3. ONDERSTEUNEN  Activiteit   Verantwoordelijk
- GEBED    - Stadsgebed, Week van gebed - Interk. WG 

 (Harderwijk)     Gebedsmail, Bemoed. Avond etc.

- ALPHA    - Ontmoeting en ondersteuning - Jan van der Vegt

  (regionaal)        H'wijk, Ermelo, Putten

- OVERLEG EC's   - halfjaarlijks (10 kerken)  - Jan van der Vegt

  (Harderwijk)      

- KERST & PAASVIERING  - Kerst- en Paasviering  - Interkerkelijke Werkgroep

       - Kerstmarkt

- YU GEBED   - Gebedsgroepen , Prayer Night - Pieter Jan

- EXTERN CONTACT  - Pastores Convent (3x p j) - (Jan van der Vegt)

    - Leiders Gebedsgroep (1x p mnd) - (Jan van der Vegt)

Opmerking: Namen ( ) zijn deelnemer in plaats van eindverantwoordelijk
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ACTIVITEITEN VERSLAG

YOUTH UNITED

Jubileum
Op 2 en 3 mei vierde Youth United haar 12,5 jarig bestaan. Dat waren twee geweldige dagen waar we met 
dankbaarheid op terug kijken. Een bomvol programma met op vrijdag 2 mei 's middags het Urban Event met 
contests skateboarden, inline en pannavoetbal, met paintball, een graffitiartiest en verschillende optredens. 
Tegelijkertijd zetten jongeren van jeugdgroepen zich in voor daklozen, 
asielzoekers en bejaarden tijdens The Noise. 's Avonds, in de Sypel het 
evangeliserende event “The God Story” met indrukwekkende 
optredens en een boodschap waarop 8 jongeren reageerden en een 
keuze maakten om God te volgen. Op zaterdag 3 mei in de middag de 
Youth United Games voor jeugdgroepen en 's avonds de receptie en 
het Jubileum Concert met InSalvation en Trinity. Iedereen die erbij 
was, heeft genoten en was enorm enthousiast. Meer dan 80 mensen 
hielpen mee met de verschillende activiteiten en de sfeer was 
geweldig. 
De opkomst bij de verschillende onderdelen viel wel tegen en met 
name de betrokkenheid van de verschillende jeugdgroepen die we 
hadden uitgenodigd om dit weekend met ons te beleven.
Door de tegenvallende opkomst waren de inkomsten ook lager dan 
begroot en zo bleven we met een flink financieel tekort zitten na het 
jubileum. We zijn enorm dankbaar dat binnen enkele weken dit tekort 
werd aangevuld en we toch alle rekeningen konden betalen. 
Na het jubileum hebben we besloten een tijd van bezinning te nemen. 
De droom waarmee Youth United begon, dat er een beweging op 
gang komt van jongeren die met passie God volgen en een vuur dat 
zich verspreid onder de jongeren in Harderwijk (en daarna ook 
daarbuiten), hebben we nog niet uit zien komen. In The Buzz, de lessen 
en vieringen die we verzorgen hebben we in de loop der jaren 
duizenden jongeren het evangelie gebracht. Toch zien we maar weinig 
buitenkerkelijke jongeren de boodschap aannemen en echt een 
volgeling van Jezus worden. Dat is soms best frustrerend en voor ons was dit aanleiding om te heroverwegen: doen 
we de juiste dingen en doen we het op de goede manier?
We hebben daarom de maanden mei en juni op de dagen dat we normaal met The Buzz weg zouden gaan de tijd 
genomen om te bidden en Gods leiding te zoeken. In deze tijd hebben we opnieuw bevestiging gehad dat we moeten 
blijven zaaien in Harderwijk. Daarnaast gaan we ons ook oriënteren op Ermelo. Verderop kunt u hier meer over lezen.

The Buzz 
Elke (school)week stond The Buzz op maandag bij VMBO Focus en op dinsdag bij VMBO Spectrum en eens per twee 

weken op vrijdag bij het Christelijk College Nassau Veluwe. 
Vanaf oktober kwam daar eens per maand op de vrijdag 
Mijn School (speciaal onderwijs) bij. Wekelijks komen er 
rond 100 jongeren in The Buzz en bieden de 
medewerkers hen een luisterend oor. Relaties groeien 
daardoor en jongeren vertellen hun verhaal en vinden 
begrip en interesse. Medewerkers delen hun eigen 
ervaringen en getuigen in woord en daad van de liefde van 
God.
In 2014 zijn we van start gegaan met de Open Buzz 
Avonden. Eens per maand nodigen we jongeren vanuit 
The Buzz uit voor een avond waarin we samen eten, leuke 
activiteiten doen en luisteren naar een getuigenis of 
interessant praatje waar over doorgepraat kan worden. 
Gemiddeld kwamen hier zo'n 15 jongeren op af en de 
sfeer was steeds erg goed.
Het Buzz team, bestaande uit 8 mensen onder leiding van 
coördinator Pieter den Admirant, groeide naar elkaar toe, 

leefde enorm met elkaar mee en daagde elkaar uit. Dat was stimulerend en bemoedigend voor de verschillende 
vrijwilligers en stagiaires.
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ACTIVITEITEN VERSLAG

Youth Alpha
In maart 2014 werd de Youth Alpha, die gestart was in oktober 2013, afgerond. De 24 deelnemers gaven aan 
terug te kijken op een levens veranderende periode 
en een groot deel wilde een vervolg. Tijdens dat 
vervolg, de After Alpha, kregen de deelnemers zelf 
meer verantwoordelijkheid en stimuleerden ze elkaar 
om te groeien in hun geloof. De 8 leden van het 
Youth Alpha Team, onder leiding van Lars van der 
Ven en Christine Rotteveel, werkten geweldig samen 
en ontwikkelden een goede band met de deelnemers 
en met elkaar. 
In oktober 2014 ging een groepje van 12 jongeren 
van start met een nieuwe Youth Alpha. Dat waren 
minder deelnemers dan gehoopt maar de sfeer was 
bijzonder goed en er was meer mogelijkheid voor 
persoonlijke aandacht. Het grootste deel van de 
groep heeft tijdens de cursus de keuze gemaakt om 
zijn hart open te zetten voor God.

The Link
Vanuit The Link, het samenwerkingsplatform voor jeugdgroepen werden 2 jeugddiensten en een weekend 
georganiseerd. Zo'n 60 jongeren bezochten de diensten met de thema's “Vergeven = vergeten?” met spreker 
Johnny Meijerink en “Spotlights” met Martin Brand. Het Impact weekend was onderdeel van het Jubileum 
weekend en  zo'n 45 jongeren namen hieraan deel en beleefden een geweldige tijd met het Urban Event, The 
Noise, de Youth United Games en het Jubileum Concert.
Vanwege moeizame samenwerking met de jeugdgroepen en tegenvallende animo is besloten om in 2015 The 
Link op een laag pitje te zetten. 

YU Band
De Youth United Band bestaat uit jongeren van verschillende kerken die getraind worden in aanbidding en op 
muzikaal gebied. Een belangrijk doel is om ze te trainen om in hun eigen kerk te dienen in (begeleiding van) 
aanbidding. Van de vijf oorspronkelijke leden van de Youth United Band zijn er in 2014 twee doorgestroomd naar 
hun eigen kerk. De drie die overgebleven zijn zoeken naar nieuwe bandleden en groeien ondertussen in kleine 
bezetting door.

Medewerkers Training 
De afgelopen jaren heeft Youth United veel nadruk gelegd op het trainen van de eigen medewerkers waarvan de 
meeste jonge mensen zijn. Verschillende daarvan zijn bijvoorbeeld eerder deelnemer geweest van de Youth 
Alpha en helpen nu mee als leiding van de Youth Alpha.
In het seizoen 2013-2014 hebben we twee teamweekenden gehad met training, bemoediging en teambuilding. 

Vanaf seizoen 2014-2015 hebben we vijf keer per jaar 
een teamdag waarin we dit doen. Deze dagen bestaan 
meestal uit diensten, interactieve werkvormen, 
trainingen en teambuildingactiviteiten en hebben steeds 
weer een mooie impact op de aanwezige medewerkers. 
Twee keer per jaar, met kerst en aan het eind van het 
seizoen, hebben we een meer ontspannen activiteit 
zoals een diner of barbecue. Daarnaast worden de 
medewerkers gecoached in de taak die ze doen (door 
de coördinator van de betreffende activiteit) en 
stimuleren we de medewerkers om in hun eigen kerk of 
gemeente een mentor te vinden die voor ze bidt en 'met 
ze oploopt' in hun persoonlijk leven.
Vijf medewerkers hebben nog een intensiever traject 
gevolgd, genaamd YUMP, waarin ze door een ervaren 
en enthousiast echtpaar getraind werden in 
discipelschap.

Vooruitblik
Pieter-Jan, voorheen projecten coördinator, is vanaf september een oriëntatiefase in Ermelo ingegaan. Dit kwam 
voort uit zijn eigen verlangen en uit een vraag die door een aantal enthousiaste mensen uit Ermelo werd gesteld 
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ACTIVITEITEN VERSLAG

om daar een interkerkelijke Youth Alpha op te zetten, net als in Harderwijk. In Januari 2015 is een klein groepje 
gestart met de Youth Alpha Ermelo. 
Er wordt ook gezocht naar mogelijkheden om met The Buzz, lessen en vieringen aan de slag te gaan in Ermelo.
In Harderwijk zien we een mooie ontwikkeling in de Open Buzz Avonden. Deze vormen een goede tussenstap voor 
de Youth Alpha. 
We hopen in 2015 ook de BSA (Binnen Schoolse Activiteiten) uit te bouwen door meer lessen en Kerst-  en 
Paasvieringen te verzorgen op de scholen waar we ook actief zijn met the Buzz.
We zien wel duidelijk dat we meer mensen nodig hebben die verantwoordelijkheid kunnen dragen, naast de 
groep enthousiaste jongeren die zich inzet bij Youth United. Daar bidden we voor en we geloven dat God hierin 
zal voorzien.

ECHO AKTIVITEITEN

EVANGELIE & MOSLIMS
De kern van het werk wordt gevormd door de interkerkelijke werkgroep van ca. 10 mensen die maandelijks bij 
elkaar komt voor gebed, uitwisseling van ervaringen en bemoediging.
“Gods werk begint met gebed” is het devies. Per seizoen is er enkele keren een Openavond met een spreker, 

vaak een ex-moslim. Hiervoor wordt in alle 
kerkbladen een uitnodiging gegeven. Maandelijks 
gaat er een mail uit met relevante informatie en 

eenkele gebedspunten. In het najaar is voor de 4  
keer de cursus Insjallah gegeven door “Stg 
Evangelie en moslims” uit  Amersfoort, dit keer in 
de Regenboog. We doen dit om het jaar steeds in 
een andere kerk. Met kerst heeft ECHO de Turkse 
versie van de Nativity Story film uitgebracht in 
Nederland tegen kostprijs. 
Afgelopen zomer hebben we olv Joanne de Haan 

e
en Marlin Hobrink voor de 5  keer de KILA dagen  
(Kinder lach) gehouden, dit keer vanuit en rondom 
de Open Hof. De dagen van sport, spel, crea en 
een boodschap via een sketch, zijn gericht op de 
moslimkinderen in de Stadsdennen en 
Wittenhagen wijk. Dit jaar waren er  tussen de 40 
en 75 kinderen en 15 medewerkers uit diverse 
kerken. 

WOONWAGENWERK
Hoewel ECHO al 30 jaar onder woonwagen- 
bewoners werkt, zijn we dit jaar op een punt 
aangekomen waar we niet goed weten hoe we 
verder moeten. De Paasviering hebben we 
overgeslagen. De Bijbelkring  is gestopt. Hoe 
verder?  Na enkele maanden van gebed hebben 
we de reizigers uitgenodigd voor een gesprek. De 
mensen waren heel positief over het de vieringen 
en de bezoekjes aan de kampjes door de 
interkerkelijke werkgroep die de kampjes in 
Harderwijk, Putten en Ermelo bezoekt. Naar 
aanleiding van dit gesprek hebben we toch weer 
een Kerstviering gehouden en de kampjes 
bezocht. Enkele christen reizigers uit Zwolle 
hebben gezongen en getuigd. Al met al een 
indrukwekkende avond met veel jonge reizigers.

BIDDINGHUIZEN
Na enkele jaren van evangelisatie door middel van Alphacursussen, deelname aan kerstmarkten, braderieën, 
thema-avonden etcetera, was er afgelopen jaar een groep van ca 25 christenen, waarvan een heel aantal 
zonder kerkelijke achtergrond. Ongeveer 20 daarvan gingen bijna wekelijks naar de Pijler in Lelystad. In overleg 
met de Pijler is besloten om (met hun praktische steun) met diensten te beginnen ( 2x in de maand) in 
Biddinghuizen. 
Vanuit ECHO geven we vooral steun op het gebied van evangelisatie om in het dorp de mensen voor Jezus te 
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ACTIVITEITEN VERSLAG

BIJBELCURSUSSEN
Dirk Jan Jansen leidt al verschillende jaren 2 
Bijbelstudiecursussen op dinsdag en donderdag om 
de 14 dagen. Dit seizoen de BijbelPlus met 24 
deelnemers en de Openbaring cursus met 30 
deelnemers. De avonden zijn er op gericht om 
mensen dieper inzicht te geven in Gods Woord en 
hen te helpen hoe de Bijbel te bestuderen. Alle 
deelnemers krijgen een cursusmap met een 
samenvatting van de studies. 
www.stichtingecho.nl/activiteiten/bijbelplus 
www.stichtingecho.nl/activiteiten/bijbelavonden
-openbaringen

KOFFIE OCHTEND NUNSPEET
De Interkerkelijke KON bestaat al ca 20 jaar. Een 
interkerkelijke werkgroep olv Pieternel Vlasbloem heeft 8 x per seizoen een ochtend voor vrouwen in de 
Sionskerk in Nunspeet.
De ochtenden behandelen thema's die vrouwen inspireren en opbouwen. Er komen 35 tot 75 vrouwen uit allerlei 
kerken.
www.stichtingecho.nl/activiteiten/koffieochtend-nunspeet

GEBED
De Interkerkelijke werkgroep gebed bestaat uit Trudie Kooistra, Elly Overeem, Evelien Simon, Evert Westerink en 
Jan van der Vegt. Doel is om de gebedsgroepen in kerken, scholen en op het werk te stimuleren en te 
bemoedigen en om het gebed voor Harderwijk te stimuleren.
Iedere gebedsgroep heeft zijn eigen focus bv de kerk, maar door middel van de maandelijkse Stadsgebedsavond 

e
op de 1  maandag van de maand en de maandelijkse Gebedsmail die naar zo'n 200 mensen gaat stimuleren wij 

de bidders om ook voor de stad, de scholen, andere 
kerken of de samenleving te bidden. 
Een inspirerende tekst voor ons is: Jeremia 29: 7 
“Zoek de vrede voor de stad ….en bid voor haar tot de 
Here, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn”.
De werkgroep vult in januari ook de jaarlijkse 
wereldwijde week van gebed in met wisselende 
kerken. Er komen  gemiddeld 75 bezoekers.  Verder 
houden we in oktober een ontmoeting- en 
bemoedigingsavond voor alle gebedsgroepen, voor 
toerusting, uitwisseling en bemoediging. Ook is er een 
voorgangersontbijt in november en de nacht van 
gebed.
Op de website van Stg ECHO vindt u ook een overzicht 
van de ruim 40 gebedsgroepen in Harderwijk.  
www.stichtingecho.nl/activiteiten/gebed-harderwijk

ALPHA
Stg ECHO biedt waar nodig ondersteuning aan de Alphacursussen in Harderwijk, Ermelo en Putten. Één a 2 keer 
per jaar nemen wij telefonisch contact op en infomeren hoe het gaat. We organiseren 1 x per seizoen een Alpha 
avond ter bemoediging en toerusting. Ook werken medewerkers van Echo mee aan het Alpha-weekend van 
kerken als dat gevraagd wordt.
Op de site van ECHO vindt u een overzicht van de Alpha Cursussen in de 3 plaatsen

   www.stichtingecho.nl/activiteiten/alpha-cursus

HALFJAARLIJKS OVERLEG EC's 
Sinds 2 jaar is er op verzoek van kerken een halfjaarlijks overleg van 10 Evangelisatie Commissies.
De kerken zijn bij toerbeurt gastheer en kunnen de agenda bepalen. Doel is om elkaar te informeren te 
stimuleren en te kijken welke dingen we beter samen kunnen doen. Uitwisseling van ervaringen is een vast 
onderdeel. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om samen een Harderwijk/Hierdense 
Stadsbijbel uit te geven. Het doel daarbij is evangelisatie en verspreiden van Gods Woord naar mensen buiten de 
kerk..
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KERST EN PAASVIERINGEN BUITEN DE KERK
Een interkerkelijke werkgroep (Annemieke Ten Hove, Jacoleen Roelofsen, Lenie Willemsen, Gerrit de Haan, Joop 
Gankema, Christine ter Steeg en Jan van der Vegt) heeft met Pasen de Paaszang bij de molen  georganiseerd 
op eerste Paasdag. Zo'n 700 bezoekers en gasten uit de stad waren daarbij aanwezig en zongen en dankten 
onze opgestane Heer.
Voor Kerst werden we uitgenodigd door de organisatie van Harderwijk Winterstad om met de kerken aanwezig 
te zijn en de kerstboodschap met mensen te delen. Door gezamenlijke inspanning hebben we dat op meerdere 
manieren mogen doen nl: Een Openlucht kerstviering in het Hortuspark (circa 250 bezoekers), een Kersttal met 
levensgrote figuren en tijdens de 3 dagen van de Christmas Carol hebben 5 kerken met een team een kraam 
bemand. Hier werden vele goede gesprekken gevoerd n.a.v een Kerstkwis en materialen die uitgedeeld werden.

ACTIVITEITEN VERSLAG
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FINANCIEEL VERSLAG
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Melis Stokelaan 91a
3842 GL  Harderwijk

0341-419207
info@stichtingecho.nl
www.stichtingecho.nl

NL84 INGB 0002830714
ANBI nr: 007364301

KVK: 41187030

0341-434248
info@youthunited.nl
www.youthunited.nl

NL31 INGB 0000830946
t.n.v. Stichting Echo- Youth United
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